LICENŢĂ 2017
 Norme de redactare a lucrării de licență/disertaţie la specializarea Drept
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, modificată şi completată ;
2. Alexandru Boroi: Drept penal. Partea generală-Conform Noului Cod Penal,Ediţia a II-a, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2014
3. Contantin Sima, Drept penal. Partea generală. Vol. I şi II, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015;
4. Alexandru Boroi, Simona Anghel,
Fişe
de drept penal pentru admiterea in
magistratură si avocatură, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2015
DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ

I.Infracţiuni contra persoanei:

- Infracţiuni contra vieţii: omorul (art.188 C.pen.), omorul calificat (art.189 C.pen.), uciderea la
cererea victimei (art.190 C.pen.), determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art.191 C.pen.),
uciderea din culpă (art.192 C.pen.);
- Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii: lovirea sau alte violenţe (art.193 C.pen.),
vătămarea corporală (art.194 C.pen.), lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte (art.195
C.pen.), vătămarea corporală din culpă ( art.196 C.pen.);
- Infracţiuni contra libertăţii persoanei: lipsirea de libertate în mod ilegal (art.205 C.pen.),
ameninţarea (art.206 C.pen.), şantajul (art.207 C.pen.), hărţuirea (art.208 C.pen.);
- Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale: violul (art.218 C.pen.), actul sexual cu un
minor (art.220 C.pen.), coruperea sexuală a minorilor (art.221 C.pen.);
- Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private: violarea de domiciliu
(art.224 C.pen.), violarea sediului profesional (art.225 C.pen.);

II.Infracţiuni contra patrimoniului:

- furtul (art.228 C.pen.), furtul calificat (art.229 C.pen.), plângerea prealabilă şi împăcarea
(art.231 C.pen.), sancţionarea tentativei (art.232 C.pen.);
- tâlhăria (art.233 C.pen.);
- Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii: gestiunea frauduloasă (art.242
C.pen.), însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor (art.243 C.pen.), înşelăciunea
(art.244 C.pen.);
- distrugerea
(art.253 C.pen.), distrugerea calificată (art.254 C.pen.), distrugerea din culpă
(art.255 C.pen.), tulburarea de posesie(art.256 C.pen.);
- Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei: nedenunţarea (art.266 C.pen.), omisiunea sesizării
(art.267 C.pen.), inducerea în eroare a organelor judiciare (art.268 C.pen.), favorizarea
făptuitorului (art.269 C.pen.), tăinuirea (art.270 C.pen.), mărturia mincinoasă (art.273 C.pen.), ultrajul
judiciar (art.279 C.pen.), supunerea la rele tratamente (art.281 C.pen.), tortura (art.282 C.pen.),
represiunea nedreaptă (art.283 C.pen.);

III.Infracţiuni de corupţie şi de serviciu:

- Infracţiuni de corupţie: luarea de mită (art.289 C.pen.), darea de mită (art.290 C.pen.), traficul de
influenţă (art. 291 C.pen.), cumpărarea de influenţă (art.292 C.pen.);
- Infracţiuni de serviciu: delapidarea (art.295 C.pen.), purtarea abuzivă (art. 296 C.pen.), abuzul în
serviciu (art. 297 C.pen.), neglijenţa în serviciu (art. 298 C.pen.);

IV.Infracţiuni de fals:

- Falsuri în înscrisuri: falsul material în înscrisuri oficiale (art.320 C.pen.), falsul intelectual (art. 321
C.pen.), falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 C.pen), uzul de fals (art. 323 C.pen.);

V.Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială:

- Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice: tulburarea ordinii şi liniştii publice (art. 371
C.pen.), ultrajul contra bunelor moravuri (art. 375 C.pen.).
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, modificată şi completată;

2. Alexandru Boroi, Drept Penal. Partea speciala -Conform Noului Cod Penal, Ediţia a II-a,
Editura CH. Beck, 2014;
3. Mihai Udroiu, Drept Penal.Partea specială, Ediţia a 2-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2015.
DREPT PROCESUAL CIVIL

I.Acţiunea civilă
1.
2.
3.
4.

Capacitatea procesuală;
Calitatea procesuală;
Interesul;
Formularea unei pretenţii.

II.Participanţii la procesul civil

1. Compunerea şi constituirea instanţei (inclusiv incompatibilitatea)
2. Participarea terţilor în procesul civil

III.Competenţa

1. Competenţa materială;
2. Competenţa teritorială;
3. Incidente procedurale privind competenţa (excepţia de necompetenţă, conflictele
de competenţă, litispendenţa, conexitatea, strămutarea).

IV.Judecata în primă instanţă
1.
2.
3.
4.

Cererea de chemare în judecată.Verificarea şi regularizarea cererii de chemare în judecată.
Întâmpinarea;
Cererea reconvenţională;
Excepţiile procesuale.

BIBLIOGRAFIE:
1. Noul Cod de procedură civilă (textele privind materia de examen) cu modificărilea aduse
prin Legea nr.138/2014
2. G.Răducan, M.Dinu, Fişe de procedură civilă, Ed.a III-a, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2015
3. M.Dinu, Judecata în primă instanţă, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2016
4. V.M.Ciobanu,
T.C.Briciu,
C.C.Dinu,
Drept
procesual
civil.
Drept
executional
5. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările ulterioare (dispoziţiile
referitoare la compunerea
instanţei, repartizarea aleatorie a
dosarelor şi continuitatea
completului).
DREPT PROCESUAL PENAL
1. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal (art.14-28)
2. Participantii in procesul penal (art.29-96)
3. Urmarirea penala (art.285-341)
BIBLIOGRAFIE :
1. Codul de procedură penală (cu modificările la zi);
2. Andrei Zarafiu, Procedura penala - Partea generala. Partea speciala. Editia a 2-a,
Ed.C.H.Beck, 2015
3. Mihail Udroiu, Fise de procedură penală. Partea generala. Partea specială. Editia a 2-a, Universul
Juridic 2015.
4. Mihail Udroiu, Procedură penală. Partea generală, Ediţia a 2-a, Ed.C.H.Beck, Bucureşti,
2015

Specializarea: “CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE”
 Norme de redactare şi susţinere a lucrării de licenţă și disertaţie la specializarea
Contabilitate și informatică de gestiune

TEMATICA EXAMENULUI DE LICENŢĂ
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Tema

Bibliografie

BAZELE CONTABILITĂŢII:
1.1 Bilanţul contabil ca model de
reflectare a poziţiei financiare a
întreprinderii
1.2 Contul şi dubla înregistrare
1.3 Balanţa de verificare contabilă
CONTABILITATEA ACTIVELOR
IMOBILIZATE :
2.1
Definirea
şi
structura
imobilizărilor
2.2
Contabilitatea
imobilizărilor
corporale
2.3 Contabilitatea
stocurilor şi
producţiei în curs de execuţie
2.4
Contabilitatea
creanţelor
şi
datoriilor
1) NOTIUNI GENERALE PRIVIND
BAZELE DE DATE
2) SISTEME DE BAZE DE DATE si
GESTIONAREA BAZELOR DE DATE
CU MICROSOFT ACCESS
SISTEME
INFORMATICE
DE
GESTIUNE

Ciumag M., Vătuiu T., si altii Cunoştinţe

1) Sistemul informatic - instrument al
managementului organizaţional
2) Metode, metodologii, strategii şi
limbaje de proiectare şi realizare a
sistemelor informatice
3) Modelarea datelor

Petrosani, 2013

economice fundamentale şi de specialitatepentru examenul de licenţă, Editura Focus,

Pagini
7-30

Petrosani, 2013
Ciumag M., Vătuiu T. si altii, Cunoştinţe

economice fundamentale şi de specialitatepentru examenul de licenţă, Editura Focus,

32-85

Petrosani, 2013

sau
A., Ciumag M., Contabilitatea
financiara la standarde europene, vol. 1 si
Ciumag

2, Editura Scrisul Romanesc, Craiova, 2011.
Vătuiu T., Baze de date Aspecte
conceptuale şi operaţionale, Editura
“Academica Brâncuşi”, Tg-Jiu, 2013
T., (coordonator),
Cunoştinţe
economice fundamentale şi de specialitatepentru examenul de licenţă, Editura Focus,
Vătuiu

7-17
18-26
28-64
171-216

sau
Udrică M., Vătuiu T., Sisteme informatice
economice – probleme şi soluţii, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2014

2-18
21-22
23-41
72-76

* Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, cu completările şi republicările ulterioare;
* OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu
modificările şi completările ulterioare;
* Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
* OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi
situaţiile financiare anuale consolidate (valabil de la 01.01.2015);
* Ordinul nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile (valabil de la 01.01.2016);
* Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (valabilă de la 01.01.2016);
* Hotărârea Guvernului nr. 1 din 06 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (valabilă de la 01.01.2016).

