
 

Conținutul cursului:  

“Deontologia juridică” este o disciplină fundamentală care este orientată să formeze studentului 

cunoștințe obligatorii pentru încadrarea ulterioară în cîmpul muncii, informînd, astfel studenții cu privire 

la drepturile şi obligaţiile deontologice pe care urmează să şi le asume odată cu încadrarea în cîmpul 

muncii şi exercitarea atribuţiilor profesionale. începerea îndeplinirii anumitor obligaţii profesionale. 

Cursul este structurat în aşa fel încît să familiarizeze studentul cu noțiunea eticii profesionale şi 

deontologiei juridice în general, punându-se accent în special asupra drepturilor şi obligațiilor 

deontologice a juriştilor, judecătorilor, procurorilor, avocaţilor şi polițiștilor, prin cunoștințele propuse să 

fie posibil de informat și de pregătit studenții, viitorii specialiști spre orientarea profesională generală, 

avînd în vedere astfel perspectivele de încadrare în cadrul instituțiilor publice sau private în calitate de 

juriști, consultanți juridici, specialiști, colaboratori ai organelor de drept, avocați,  procurori, judecători. 

 

Finalități de studiu:  

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoștințe, abilități şi 

competențe: să cunoască noţiunile generale de bază specific domeniului (etică, morală, etică profesională, 

deontologie juridică). Să distingă noţiunile legale şi doctrinare fundamentate în contextual realizării 

cercetărilor în domeniul deontologiei juridice. Să relateze despre evoluţia deontologiei juridice în diferite 

etape istorice de dezvoltare a societăţii şi în diferite sisteme de drept. Să facă generalizări referitoare la 

diferite chestiuni ce ţin de aspecte deontologice profesionale specifice domeniului juridic. Să stabilească 

locul şi rolul anumitor categorii juridice în contextul funcționalității per general și special a organelor de 

control din domeniu cu atribuţii de evaluare etică. Să identifice problemele de drept, specifice 

deontologiei profesionale a anumitor categorii de reprezentanți, judecători, procurori, avocați. Să 

argumenteze esenţa unor fenomene sau chestiuni de ordin deontologic, exprimînd idei proprii. Să aleagă 

procedeul cel mai eficient pentru acumularea datelor şi informaţiilor referitoare la problemele 

deontologice. Să evalueze datele şi informaţiile culese, prin prisma utilităţii pentru problematica 

funcționalității anumitor categorii profesionale. Să decidă asupra diverselor situaţii practice în baza 

cunoştinţelor acumulate şi ţinând cont de prevederile reglementărilor în vigoare. Să argumenteze opinia 

proprie expusă referitoare la lacunele şi carențele din domeniul deontologiei juridice. 
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