Anexa 1.a
Domeniul fundamental Ştiinţe juridice

Domeniul de studii Drept

Programul de Studii Drept

Grila 1L – Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale
Denumirea calificării: Drept
Nivelul calificării : LICENŢĂ

Principalele Ocupaţii posibile conform COR: Judecător - 242202, Procuror -242201, Avocat - 242101, Notar - 242907, Executor Judecătoresc – 242902, Consilier
Juridic - 242102, Lichidator – 241122, Mediator - 244702, Cercetător în domeniul ştiinţelor juridice - 257001, Asistent de cercetare in domeniul ştiinţelor juridice – 257002,
Administrator judiciar – 241123, Purtător de cuvânt – 244706, profesor în învăţământul gimnazial – 232201, profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de
maiştri –232101 (cu respectarea reglementărilor în vigoare); asistent universitar – 231001, lector universitar – 231004, confereniar
ț universitar – 231002, profesor universitar
– 231006, expert centre de perfecionare
ț
– 231003, adjunct al procurorului general - 111001, consilier diplomatic – 111007, consilier guvernamental – 111008, consilier și
consultant juridic – 111009, consilier instituiiț publice – 111010, consilier al ministrului – 111011, consul general – 111012, consultant prezidenial
ț și guvernamental – 111013,
director instituieț publică și asimilaiț – 111015, director adjunct instituieț publică și asimilaiț – 111016, director cabinet - 111017, director general instituieț publică – 111018, grefier
șef (judecătorie, parchet) – 111020, grefier șef de secie
ț (curtea de apel, tribunal, parchete) - 111021, inspector de stat șef – 111023, inspector șef în administraia
ț publică –
111024, magistrat asistent șef – 111025, prefect – 111032, preedinte
ș
ICCJ – 111034, preedinte
ș
curte de apel – 111035, preedinte
ș
Curtea de conturi – 111036, preedinte
ș
judecătorie - 111037, preedinte
ș
secie
ț ( la ICCJ, la curiț de apel, la tribunale și la judecătorii) – 111039, preedinte
ș
tribunal - 111040, prim grefier (curtea de apel, tribunal,
parchet) – 111042, prim procuror – 111043, prim procuror adjunct – 111044, prim adjunct al procurorului general – 111045, procuror general – 111048, procuror șef secie
ț –
111049, procuror șef secie
ț adjunct – 111050, secretar general – 111051, secretar general al Guvernului – 111052, secretar parlament – 111053, secretar primărie, prefectură,
procuratură – 111057, șef laborator criminalistică – 111058, șef birou instituieț publică – 111059, șef departament – 111062, șef protocol de stat – 111063, șef serviciu instituieț
publică – 111064, subprefect – 111065, vice-preedinte
ș
(ICCJ, curte de apel, tribunal, judecătorie) – 111069, consilier prezidenial
ț – 111070, consilier parlamentar – 111071,
preedinte
ș
instituie
ț publică – 111073, vice preedinte
ș
instituieț publică – 111074,
inspector sef al Inspectiei Judiciare de pe langa Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
– 111075, membru al CSM – 111076, secretar general adjunct al CSM – 111077, inspector in cadrul Inspectiei Judiciare pentru judecatori/procurori de pe langa Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii – 111078, inspector asigurări – 241108, executor bancar – 241124, consilier forăț de muncă și șomaj – 241201, expert forăț de muncă și
șomaj – 241202, inspector de specialitate forăț de muncă și șomaj – 241203, formator – 241205, referent de specialitate forăț de muncă și șomaj – 241206, formator de formatori –
241207, organizator/ conceptor/ consultant formare – 241217, evaluator de competeneț profesionale – 241219, inspector de specialitate asigurări – 241601, referent de
specialitate asigurări – 241603, consilier vânzări asigurări - 241604, inspector coordonator asigurări – 241605, specialist sistem asigurări – 241609, agent consular – 241903,
ataat
ș diplomatic – 241905, consul – 241906, curier diplomatic – 241908, referent relaiiț externe – 241913, secretar diplomatic – 241914, viceconsul – 241915, consilier de
proprietate industrială autorizat – 241918, ofier
ț de legătură vamal – 241920, asistent director /responsabil de functiune (studii sup.) - 241924, expert aplicare legislatie
armonizata in domeniul industriei si comertului – 241935, administrator societate comercială – 241939, expert achiziii
ț publice – 241940, expert prevenire și combatare a
corupiei
ț – 241942, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene – 241948, consilier afaceri europene – 241949, auditor intern în sectorul public – 241961,
judecător și asimilaiț – 242202, magistrat asistent – 242203, judecător inspector - 242204, magistrat consultant – 242205, consilier de probaiune
ț
– 242206, inspector probaiune
ț
–
242207, inspector justiie
ț - 242903, expert jurist – 242904, consilier de justiie
ț – 242905, referent de specialitate în justiie
ț – 242906, inspector general penitenciare – 242910,
consilier armonizare legislativă – 242911, expert armonizare legislativă – 242912, analist armonizare legislativă – 242913, registrator de carte funciară – 242914, consilier
administraie
ț publică – 247001, expert administraie
ț publică – 247002, inspector specialitate în administraie
ț publică – 247003, referent de specialitate administraiei
ț publică –
247004, consultant administraie
ț publică – 247005, , administrator public – 247008, inspector de integritate – 247010, examinator de stat de specialitate – 247011,
expert/inspector vamal – 241907, controlor vamal – 241908
Noi Ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR:
Asistent judiciar, Expert criminalist, Ofiţer în sistemul de ordine şi siguranţă publică, Practician în insolvenţă, grefier (cu studii superioare), tehnician criminalist (cu studii
superioare)
Competenţe profesionale∗ C.1. Utilizarea
adecvată a conceptelor,

Descriptori de
nivel ai elementelor
structurale ale competenţelor profesionale∗

C.2. Aplicarea
tehnicilor şi
teoriilor, paradigmelor şi instrumentelor
metodologiilor din
specifice domeniului
domeniul juridic
juridic

C.3. Aplicarea
legislaţiei româneşti, a
legislaţiei europene şi
a celorlalte instrumente
juridice internaţionale

C.4. Interpretarea,
corelarea şi
compararea instituţiilor
juridice din dreptul
naţional, dreptul
european şi dreptul
altor state

C.5. Aplicarea

C3.1. Identificarea
normelor juridice din
sistemul de drept
românesc şi european
şi a principalelor
instrumente juridice

C4.1. Definirea
conceptelor şi analiza
acestora, precum şi a
metodelor şi teoriilor
utilizate în
interpretarea şi

C5.1. Identificarea
surselor de informare
în domeniul dreptului
(legislaţiei, doctrinei
şi jurisprudenţei),
aplicabile la o

cunoştinţelor
necesare în

culegerea datelor şi
informaţiilor
referitoare la o
problemă de drept
concretă

C.6. Utilizarea
legislaţiei în vigoare
în analiza situaţiilor
juridice, în încadrarea
lor corectă din punct
de vedere juridic şi
în soluţionarea lor

CUNOŞTINŢE



1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale
C1.1. Descrierea
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea conceptelor, teoriilor,
profesională
paradigmelor şi
metodologiilor
utilizate în domeniul
juridic

C2.1. Definirea şi
clasificarea teoriilor,
paradigmelor şi
principiilor utilizate
în studiul dreptului

Se vor identifica 4 – 6 competenţe profesionale
∗
Se înscriu în grilă descriptorii de nivel prezentaţi în Matricea Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (Fgura 3) în funcţie de nivelul calificării (Licenţă/Masterat/Doctorat)

C6.1. Identificarea
corectă a
reglementărilor în
vigoare şi utilizarea
raţionamentelor
juridice, cu

internaţionale

compararea
instituţiilor din
dreptul naţional,
dreptul european şi
dreptul altor state

problemă de drept,
inclusiv utilizarea
bazelor de date
juridice

valorificarea acestora
în comunicarea
profesională

C1.2. Utilizarea
limbajului juridic de
specialitate, scris și
oral, și a
instrumentelor de
logică juridică pentru
explicarea şi
interpretarea
conceptelor şi
teoriilor specifice
domeniului dreptului

C2.2. Utilizarea
conceptelor și teoriilor
din domeniul juridic,
pentru explicarea şi
interpretarea textelor
de lege (normelor
juridice) naţionale,
europene şi
internaţionale

C3.2. Explicarea şi
interpretarea
normelor juridice
naţionale, a celor
europene şi a
prevederilor
internaţionale prin
utilizarea
cunoştinţelor însuşite

C4.2. Interpretarea
raportului dintre
instituţiile dreptului
român şi cele ale
dreptului european şi
dreptului altor state
prin utilizarea
metodelor
comparative şi
interpretative

C5.2. Explicarea și
interpretarea
surselor de informare
din domeniul
dreptului (legislaţia,
doctrina şi
jurisprudenţa),
referitoare la o
problemă de drept
concretă

C6.2. Explicarea şi
interpretarea
modului în care
fenomenul juridic se
intersectează cu
situaţiile de fapt
(modul în care o
situaţie de fapt
dobândeşte
semnificaţii în plan
juridic)

3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de
probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă
calificată

C1.3. Utilizarea
limbajului juridic de
specialitate şi a unor
instrumente de logică
juridică, în
elaborarea unor
argumentări specifice
domeniului, în scris şi
oral

C2.3. Aplicarea
teoriilor, a
principiilor și a
conceptelor într-un
context determinat

C3.3. Identificare
prevederilor legale
din legislaţia
românească,
europeană sau
internaţională,
aplicabile într-un
context determinat

C4.3. Realizarea de
corelaţii şi comparaţii
între instituţii ale
sistemului de drept
naţional, european şi
cele ale altor state
într-un context
determinat, cu
utilizarea metodelor
şi tehnicilor specifice

C5.3. Selectarea
informaţiilor juridice
necesare pentru
rezolvarea unei
probleme concrete

C6.3. Soluţionarea
problemei de drept pe
care o ridică o situaţie
de fapt, prin
utilizarea
raţionamentelor
juridice

4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a
aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte,
concepte, metode şi teorii

C1.4. Utilizarea
limbajului juridic de
specialitate pentru
evaluarea
conceptelor, teoriilor
şi metodelor
consacrate în
domeniul juridic

C2.4. Analiza datelor
preliminare,
interpretarea
acestora, realizarea
de clasificări şi a unor
delimitări
conceptuale

C3.4. Realizarea
studiului juridic şi
distingerea între
prevederile relevante
faţă de cele irelevante
care au incidenţă în
rezolvarea unor
situaţii specifice

C4.4. Interpretarea şi
evaluarea metodelor
specifice ce pot fi
utilizate pentru
determinarea
raportului dintre
instituţiile dreptului
naţional, ale
dreptului european şi
ale dreptului altor
stat

C5.4. Evaluarea
critică a textelor din
legislaţie, doctrină şi
jurisprudenţă,
referitoare la o
problemă de drept
concretă

C6.4. Realizarea
selecţiei corecte şi
argumentate între
mai multe soluţii care
pot fi date unei
situaţii de fapt

5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode
consacrate în domeniu

C1.5. Folosirea
limbajului juridic de
specialitate în
elaborarea
proiectelor
profesionale

C2.5. Elaborarea
unor proiecte
profesionale cu
utilizarea teoriilor,
principiilor şi
metodelor specifice
dreptului

C3.5. Elaborarea de
proiecte profesionale
cu utilizarea
legislaţiei româneşti
şi a celei europene şi
internaţionale în
vigoare

C4.5. Elaborarea de
proiecte profesionale
cu utilizarea
metodelor de
comparare a
legislaţiei naţionale,
europene şi a
legislaţiei altor state

C5.5. Elaborarea de
proiecte profesionale
utilizând legislaţia,
doctrina şi
jurisprudenţa

C6.5. Elaborarea
unui studiu şi / sau
proiect profesional
pornind de la
încadrarea juridică a
unei situaţii de fapt

Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei:

Utilizarea adecvată a
limbajului juridic de
specialitate în cadrul
unei dezbateri cu
temă dată

Utilizarea adecvată a
teoriilor, principiilor
şi conceptelor
juridice însuşite întrun proiect profesional

Utilizarea adecvată a
legislaţiei româneşti,
europeene şi
internaţionale într-un
proiect profesional

Realizarea unui
proiect sau a unui
studiu privind
raportul dintre
instituţiile de drept
naţional, cele de
drept european şi
cele din dreptul altor

Realizarea unui
proiect sau a unui
studiu pornind de la
legislaţia, doctrina şi
jurisprudenţa
referitoare la o
problemă de drept
concretă

Realizarea unui
proiect sau a unui
studiu privind
rezolvarea
problemelor juridice
pe care le ridică o
situaţie de fapt
concretă

2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor
variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului

ABILITĂŢI

state



Descriptori de nivel ai competenţelor transversale∗

Competenţe transversale

Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei

6. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de
autonomie restrânsă şi asistenţă calificată

CT.1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi
responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului

Elaborarea unei lucrări de specialitate/a lucrării de licenţă, cu
repsectarea obiectivelor, a termenelor şi a regulilor deontologice

7. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi
distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate

CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente
de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice

Realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea
rolurilor profesionale specifice

8. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a
resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi
profesională

CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de
informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română,
cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională

Elaborarea, tehnoredactarea şi susţinerea în limba română şi/sau
într-o limbă străină a unei lucrări de specialitate pe o temă a ctuală
din domeniul dreptului

