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Denumirea calificării:  Drept 

Nivelul calificării : LICENŢĂ 
Principalele Ocupaţii posibile conform  COR:  Avocat - 261101; Consilier juridic – 261103; Judecător – 261202. 

,  

Competenţe profesionale 
 
 
 
Descriptori de  
nivel ai elementelor  
structurale ale competenţelor profesionale 

C.1. Utilizarea 
adecvată a conceptelor, 
teoriilor, paradigmelor şi 
metodologiilor din 
domeniul juridic 

C.2.  Aplicarea 
tehnicilor şi 
instrumentelor  
specifice domeniului 
juridic 
  

C.3. Aplicarea 
legislaţiei româneşti, a 
legislaţiei Uniunii 
Europene şi a  
instrumentelor juridice 
internaţionale  

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

C.5. Aplicarea 
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 
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea 
profesională 

C1.1. Descrierea 
conceptelor, teoriilor, 
paradigmelor şi 
metodologiilor 
utilizate în domeniul 
juridic 
 

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

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

C4.1. Definirea 
conceptelor şi analiza 
acestora, precum şi a 
metodelor şi teoriilor 
utilizate în 
interpretarea şi 
compararea 
instituţiilor din 
dreptul naţional, 
dreptul european şi 
dreptul altor state  

C5.1. Identificarea 
surselor de informare 
în domeniul dreptului 
(legislaţiei, doctrinei 
şi jurisprudenţei), 
aplicabile la o 
problemă de drept, 
inclusiv utilizarea 
bazelor de date 
juridice   

C6.1. Identificarea 
corectă a 
reglementărilor legale  
şi utilizarea 
raţionamentelor 
juridice  

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

C1.2. Utilizarea 
limbajului juridic de 
specialitate 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) 

ABILITĂŢI 

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 în 
elaborarea unor 
argumentări specifice  

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 

                                                
 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) 

Anexa 1.a 



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 rândul 
absolvenţilor 
programului de studii 
Drept.  
 

Utilizarea adecvată a 
teoriilor, principiilor 
şi conceptelor 
juridice însuşite 

Utilizarea adecvată a 
legislaţiei româneşti, 
europeene şi 
internaţionale  

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

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 

 

    Descriptori de nivel ai competenţelor transversale                  Competenţe transversale  
 

  Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei 

T1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de 
autonomie restrânsă şi asistenţă calificată 

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

Elaborarea unei lucrări de specialitate/a lucrării de licență, cu 
repsectarea obiectivelor, a termenelor și a regulilor deontologice 

T2. 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 activități în echipă, cu identificarea 
rolurilor profesionale specifice 

T3. 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 și a surselor de 
informare și de formare profesională asistată, atât în limba română, 
cât și într-o limbă străină 

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

 

 

                                                
  


