FIŞA DISCIPLINEI
2019-2020
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
superior
1.2 Facultatea
DREPT ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE
1.3 Departamentul
Drept Public şi Drept Privat
1.4 Domeniul de studii
Drept
1.5 Ciclul de studii
Master
1.6 Programul de studii/
Master Stiinte penale si criminalistica
Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Acțiunea civilă în procesul penal
Codul disciplinei
MDSED1210
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Anica Merișescu
2.3 Titularul activităţilor de
Conf. univ. dr. Anica Merișescu
seminar
2.4 Anul de
I 2.5
II 2.6 Tipul de
Examen 2.7 Regimul
studiu
Semestrul
evaluare
disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care:
2
3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul
42
din care:
28
de învăţământ
3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire teme, referate, portofolii și eseuri
Tutorial
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual
108
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Numărul de credite
6

DS

1
14
ore
61
30
10
2
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum •
4.2de competenţe

•

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
• Cursul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de
cursului
predare multimedia.

5.2. de desfășurare a
•
seminarului/laboratorului

Seminarul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament
de predare multimedia.

6. Competenţele specifice acumulate
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei)
➢ Cunoasterea legislatiei civile si penale in domeniu;
➢ Insuşirea principiilor fundamentale care stau la baza procesului penal in
Romania
➢ Inţelegerea corelaţiei dintre dreptul substanţial ( material) şi procesual

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
➢ Inţelegerea şi însuşirea mecanismului acţiunii civile in procesul penal
➢
Explicarea poziţiei şi rolului fiecărui participant la procesul penal
➢
Interpretarea normelor de competenţă şi a textelor care
reglementează actiunea civila in procesul penal
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare
şi de aplicare)
➢ Analiza şi calificarea institutiilor procedural penale si civile
➢ Corelarea normelor generale cu normele speciale
➢ Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice /
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice /
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice /
angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi
similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
➢ Inţelegerea importanţei drepturilor partii civile in procesual penal pentru
asigurarea respectării drepturilor si libertatilor fundamentale
➢ Implementarea ideii de independenţă şi imparţialitate a justiţiei şi a
necesităţii promovării şi respectării legalităţii în procesul penal
➢ Respectarea reciprocă a poziţiei şi drepturilor diferiţilor participanţi la
procesul penal
➢ Promovarea regulilor de deontologie profesională a partenerilor la
înfăptuirea actului de justiţie
➢ Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă,
cunoaşterea operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a
modificărilor legislative şi a jurisprudenţei

•

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

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
•
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
• Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a
7.2 Obiectivele specifice
•
•
•

•
•
•

noţiunilor specifice disciplinei)
Insusirea notiunilor si expresiilor privitoare la organizarea si
functionarea instantelor judecatoresti, a Ministerului Public, a
avocaturii
Insusirea continutului principiilor fundamentale ale procesului
penal.
Insusirea aspectelor privitoare la pozitia procesuala a
participantilor la procesul penal care promoveaza si exercita
actiunea penala si actiunea civila in cadrul procesului penal:
subiectii activi si subiectii pasivi ai acestei actiuni.
Intelegerea si insusirea prevederilor legale referitoare la felurile
competentei penale a instantelor judecatoresti.
Intelegerea dispozitiilor legale care reglementeaza sistemul
probator.
Insusirea aspectelor privitoare la termenele in procesul penal si
exercitarea acţiunii civile în procesul penal

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Observa
ţii
2

1. Considerații introductive privind acțiunea civilă și rolul
acesteia în procesul penal.
2. Obiectul și exercitarea acțiunii civile în procesul penal.

Prelegere

3. Participanții in procesul penal.

Prelegere

4. Principiile fundamentale și caracteristicile acțiunii civile în
procesul penal
5. Constituirea persoanei vătămate ca parte civilă .

Prelegere

6. Cercetarea și stabilirea întinderii pagubelor produse prin
comiterea unor infracțiuni
7. Constituirea ca parte civilă în procesul penal
8 . Partea responsabilă civilmente în procesul penal

Prelegere

2

Prelegere
Prelegere

2
2

9. Exercitarea din oficiu a acțiunii civile în procesul penal.

Prelegere

2

10. Susținerea acțiunii civile de către procuror.

Prelegere

2

11. Acțiunea adresată instanței civile și cazuri speciale de
rezolv are a acțiunii civile.

Prelegere

2

12. Exercitarea acțiunii civile de către succesori sau față de Prelegere
succesori

2

Prelegere

Prelegere

13. Autoritatea hotărârii penale în civil și efectele hotărârii Prelegere
civile în penal.

2

Prelegere

2

1. Considerații introductive privind acțiunea civilă și rolul
acesteia în procesul penal.
2. Obiectul și exercitarea acțiunii civile în procesul penal.
3. Participanții in procesul penal.
4. Principiile fundamentale și caracteristicile acțiunii civile în
procesul penal
5. Constituirea persoanei vătămate ca parte civilă .
6. Cercetarea și stabilirea întinderii pagubelor produse prin
comiterea unor infracțiuni
7. Constituirea ca parte civilă în procesul penal
8 . Partea responsabilă civilmente în procesul penal

Dezbatere interactiva;

1

Dezbatere interactiva;
Dezbatere interactiva;
Dezbatere interactiva;

1
1
1

Studii de caz
Studii de caz

1
1

Studii de caz
Studii de caz

1
1

9. Exercitarea din oficiu a acțiunii civile în procesul penal.

Studii de caz

1

10. Susținerea acțiunii civile de către procuror.

Studii de caz

1

11. Acțiunea adresată instanței civile și cazuri speciale de
rezolv are a acțiunii civile.

Studii de caz

1

12. Exercitarea acțiunii civile de către succesori sau față de Studii de caz
succesori

1

13. Autoritatea hotărârii penale în civil și efectele hotărârii Studii de caz
civile în penal.

1

Studii de caz

1

14. Repararea pagubei şi a daunelor morale conform
dispoziţiilor legii civile.
Seminar

14. Repararea pagubei şi a daunelor morale conform
dispoziţiilor legii civile.
Bibliografie

1) Codul Penal. Codul de Procedura Penala, Ed. ingrijita si addnotata de Tudorel Toader, Ed.
Hamangiu, Bucuresti, 2018
2) Udroiu Mihail, Procedura penala. Partea generala. Editia a 5-a, Bucuresti, Editura C.H.
Beck 2018
3) A. CRIŞU, Drept procesual penal partea generală, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2016
4) I. NEAGU, M. DAMASCHIN, Tratat de procedură penală, partea specială, Editura
Universul Juridic, 2015;
5) A. ZARAFIU, Procedură penală, Ediţia 2, Editura C.H.Beck, 2015;
6) Codul de procedură penală (legea nr. 135/2010), legea nr 255/2013 de punere în aplicare a
codului de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
7) Legea nr. 303/2004 privind statul judecătorilor şi procurorilor, Legea 304/2004 privind
organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Continutul disciplinei ofera cunostinte, abilitati si competente pentru cresterea performantei in
accesarea si managementul proiectelor europene
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
Examen
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs,
gradul de însuşire a limbajului de
specialitate
Elaborarea unor referate, lucrări
Evaluare continuă
de specialitate, pe baza
jurisprudenței si documentarii
on-line

10.3 Pondere
din nota finală
50%

50%

10.5
Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă
• Elaborarea, susținerea și promovarea prin realizarea a minim 50% din cerințele aferente tuturor
formelor de evaluare continuă;
• Notarea pe parcurs este luată în calcul în anul curent, inclusiv în sesiunea de reprogramare. Pentru
promovare, nota la evaluarea finală trebuie să fie minimum cinci.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

01.10.2019

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

01.10.2019

..............................................................

FIŞA DISCIPLINEI
2019-2020
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/
Calificarea

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
DREPT ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE
Drept Public şi Drept Privat
Drept
Master
Master Stiinte penale si criminalistica

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Aspecte teoretice si practice privind cercetarea accidentelor
de munca
Codul disciplinei
MDSED129
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Paducel Ion
2.3 Titularul activităţilor de
Conf. univ. dr. Paducel Ion
seminar
2.4 Anul de
I 2.5
II 2.6 Tipul de
Examen 2.7 Regimul
DS
studiu
Semestrul
evaluare
disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care:
2
3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul
42
din care:
28
de învăţământ
3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire teme, referate, portofolii și eseuri
Tutorial
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual
108
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Numărul de credite
6

1
14
ore
50
34
17
2
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum •
4.2de competenţe

•

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
• Cursul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de
cursului
predare multimedia.

5.2. de desfășurare a
•
seminarului/laboratorului

Seminarul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament
de predare multimedia.

6. Competenţele specifice acumulate
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei)
➢ Cunoasterea aspectelor generale privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale reglementate de Legea nr.
346/2002R;
➢ Cunoasterea etapelor si insusirea raporturilor de asigurare si
riscurile asigurate; asiguratii si asiguratorul;

Competenţe profesionale

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
➢ Analiza si dezbaterea unor cazuri de cercetare la fata locului in
situatia unor evenimente miniere, petroliere si energetice;
➢ Interpretarea conceptelor de prevenire a accidentelor de munca si
boli profesionale in diferite stadia de cercetare; cercetare static si
cercetare dinamica.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea
activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente
de investigare şi de aplicare)
➢ Examinarea si interpretarea teoretica a aspectelor judiciare, etice si
deontologice pe care le ridica examinarea urmelor mentionate in
procesul verbal de cercetare a accidentelor de munca si bolilor
profesionale
➢ Identificarea prevederilor legale interne, europene si internationale
din domeniul legislatiei muncii cu referire expresa la cercetarea
evenimentelor de munca in locuri periculoase, toxice sau
vatamatoare;
➢ Intelegerea problematicii referitoare la aspectele psihologice a unor
personae cu comportament agresiv in desfasurarea activitatii
lucratoare predispusa la accidente de munca
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice /
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice
/ implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor
ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu
responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
➢ Manifestarea unor atitudini pozitive si responsabile fata de
cercetarea la fata locului a unor evenimente din domeniul
mineritului; analiza atenta a persoanelor care fac parte din echipa

Competenţe
transversale

•
•

de cercetare, intocmirea legala a procesului-verbal de cercetare;
stabilirea corecta a campului infractional etc.
➢ Cultivarea unui sistem de valori morale si civice si valorificarea
creativa a propriului potential in activitatile stiintifice din acest
domeniu
➢ Angajarea in relatii de parteneriat cu alte persoane si institutii
responsabile in activitati de cercetare din mai multe domenii de
activitate
Formarea unei viziuni corecte si de specialitate asupra interferentei judiciare cu
domeniul fundamental al criminalisticii;
Utilizarea eficienta a posibilitatilor de comunicare si formare profesionala din
domeniul legislatiei muncii interne si externe

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
• Scopul cursului este cunoaşterea noţiunilor specifice dreptului
7.1 Obiectivul general al
protecţiei sociale în general şi, în subsidiar, a domeniului
disciplinei
•
•
•
•

7.2 Obiectivele specifice

•
•
•
•
•

asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale;
Explicarea şi interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale
acestei discipline;
Cunoaşterea principiilor de bază pe care se fundamentează
asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale;
Cunoaşterea şi înţelegerea raporturilor de asigurare şi a riscurilor
asigurate;
Capacitatea de a interpreta normele de drept referitoare la
prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a sistemului
de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
(structură organizatorică, atribuţii cote de asigurare etc.);
Cunoşterea şi interpretarea legislaţiei muncii în domeniul
sistemului penal şi contravenţional;
Identificarea metodelor de analiză şi înţelegere a studiilor de caz
şi a speţelor, analiza datelor.
Folosirea metodei comparative pentru identificarea
particularităţilor domeniul dreptului muncii şi securităţii sociale
şi a dreptului penal cu referire la acest domeniu;
Dobândirea de abilităţi în soluţionarea dosarelor şi în motivarea
hotărârilor pronunţate

8. Conţinuturi
8. 1 Curs
I. Scurt istoric al asigurărilor pentru accidente de muncă si boli
profesionale, ca parte integrantă a sistemului de asigurări
sociale de stat.

Metode de predare
Prelegere interactiva;

Observa
ţii
4 ore

II. Raporturile de asigurare şi riscurile asigurate: asiguraţi şi
asiguratori.
III. Prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă
si boli profesionale .
IV. Prevenirea accidentelor de muncă si a bolilor profesionale
deziderat al problematicii dreptului protecţiei sociale.
V. Organizarea şi funcţionarea sistemului asigurărilor pentru
accidente de muncă si boli profesionale prevăzute în legi
speciale.
VI. Veniturile şi cheltuielile asigurărilor pentru accidente de
muncă si boli profesionale.
VII.
- raspunderea juridică:
- răspunderea penală;
- răspunderea contravenţională;
- răspunderea disciplinară
8.2 Seminarii
1.
Dezbatere generală privind asigurărilor pentru accidente
de muncă si boli profesionale din punct de vedere al legislaţiei
muncii în consens cu dreptul penal al muncii.
2.
Dezbateri privind: organizarea şi atribuţiile Casei
Naţionale de Pensii Publice în general şi în special,
în ceea ce priveşte asigurarea pentru accidente de muncă si boli
profesionale; structura organizatorică; asociaţii profesionale.
3.
Dezbateri
cu privire la: contribuţiile de asigurare
pentru accidente de muncă si boli profesionale; veniturile şi
cheltuielile pentru asigurare;
stabilirea cotelor de contribuţie;
consecinţele sustragerii de la plata contribuţiei de
asigurări sociale;
4.
Studii de caz privind:
asigurarea pentru accidente de muncă si boli
profesionale care atrag răspunderea penală;
asigurarea pentru accidente de muncă si boli
profesionale care atrag răspundereacontravenţională;
asigurarea pentru accidente de muncă si boli
profesionale care atrag răspunderea disciplinară.
5.
Studii de caz privind: jurisdicţia asigurărilor pentru
accidente de muncă si boli profesionale.
Bibliografie

Prelegere interactiva;

4 ore

Prelegere interactiva;

4 ore
Prelegere interactiva;

4 ore
Prelegere interactiva;

4 ore
Prelegere interactiva;

4 ore
Prelegere interactiva;

4 ore

Dezbatere interactiva;

2

Dezbatere interactiva;

2

Dezbatere interactiva;

4

Studii de caz

4

Studii de caz

2

8) Păducel Ion, Dreptul Muncii si Securitatii Sociale, Vol II, Ed. a VI-a refacuta, Ed.
Maiastra, Tg-Jiu, 2018, ISBN 978-606-516-908-1
9) Păducel Ion, Constatarea şi cercetarea infracţiunii prevăzute la art.53 din Legea nr.54 din
24 ianuarie 2003 – Legea sindicatelor, în „Revista Română de Criminalistică, 2010, ISSN
1454-3117
10) Păducel Ion, Investigarea infracţiunii de neexecutare a unei hotărâri judecătoreşti definitive
privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate
angajatorului de către partea interesată, articol prezentat la Simpozionul Internaţional
“Investigarea criminalistică a infracţiunilor cu violenţă” organizat de Asociaţia

Criminaliştilor din România, în adata de 18 mai 2017 şi publicat în „Revista Română de
Criminalistică, 2017, ISSN 1454-3117,
11) Păducel Ion, Cercetarea infracţiunii de neexecutare a unei hotărâri judecătoreşti privind
reintegrarea în muncă a unui salariat, articol publicat la Conferinţa internaţională cu tema
“Prevenirea, combaterea investigarea criminalistică a actelor teroriste” organizată de
Asociaţia Criminaliştilor din România, în cooperare cu Comisia pentru Apărare, ordine
publică și Siguranță Națională a Camerei Debutaților din România la data de 24 octombrie
2017 .
12) Ţiclea Alexandru, Dreptul muncii. Culegere de practică judiciară, Editura Rosetti,
Bucureşti, 2001.
13) Voiculescu
Nicolae, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura
Rosetii, Bucureşti, 2003.
14) Voicu Marin, Popoacă Mihaela, Dreptul muncii, voi. \, Tratat de jurisprudenţă română şi
europeană, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
15) Voicu Marin, Popoacă Mihaela, Dreptul muncii, voi. II, Convenţii internaţionale, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
16) Zamfir V., Codul muncii comentat, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2002, pag. 173175.
17) Ştefănescu îon Traian, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2012.
18) Ţiclea Alexandru - coordonator - Dreptul public al muncii, Editura Walters Kluwer,
Bucureşti, 2010.
19) Voiculescu Nicolae , Legislaţia muncii- norme privind managementul resurselor umane,
Editura Perfect, Bucureşti, 2011.
20) Păducel Ion, Dreptul muncii şi securităţii sociale, voi II, Editura Scrisul românesc, Craiova,
2012.
21) Păducel Ion, Dreptul muncii și securității sociale, Ediția a IV-a revizuită, Editura Măiastra,
2017.
22) Voiculescu Nicolae, Dreptul muncii european, ghid pentru partenerii sociali, Editura
Perfect, Bucureşti, 2011.
23) Ţiclea Alexandru, Tratat de dreptul muncii, Ediţia a VI -a, Editura Walters Kluwer,
Bucureşti, 2012.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Continutul disciplinei ofera cunostinte, abilitati si competente pentru cresterea performantei in
accesarea si managementul proiectelor europene
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
Examen
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs,
gradul de însuşire a limbajului de
specialitate

10.3 Pondere
din nota finală
50%

Elaborarea unor referate, lucrari
de specialitate, pe baza
jurisprudentei si documentarii
on-line

Evaluare continuă

50%

10.5
Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă
• Elaborarea, susținerea și promovarea prin realizarea a minim 50% din cerințele aferente tuturor
formelor de evaluare continuă;
• Notarea pe parcurs este luată în calcul în anul curent, inclusiv în sesiunea de reprogramare. Pentru
promovare, nota la evaluarea finală trebuie să fie minimum cinci.
Data completării
01.10.2019

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

.............................................

.............................................

Data avizării în departament
01.10.2019

Semnătura directorului de departament
..............................................................

FIŞA DISCIPLINEI
2019-2020
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
superior
1.2 Facultatea
DREPT ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE
1.3 Departamentul
Drept Public şi Drept Privat
1.4 Domeniul de studii
Drept
1.5 Ciclul de studii
Master
1.6 Programul de studii/
Master Stiinte penale si criminalistica
Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Crimă organizată și terorism
Codul disciplinei
MDSED1211
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Bojinca Moise
2.3 Titularul activităţilor de
Prof. univ. dr. Bojinca Moise
seminar
2.4 Anul de
I 2.5
II 2.6 Tipul de
Examen 2.7 Regimul
studiu
Semestrul
evaluare
disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care:
1
3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul
28
din care:
14
de învăţământ
3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire teme, referate, portofolii și eseuri
Tutorial
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual
72
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

DS

1
14
ore
35
20
10
2
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum •
4.2de competenţe

•

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
• Cursul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de
cursului
predare multimedia.

5.2. de desfășurare a
•
seminarului/laboratorului

Seminarul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament
de predare multimedia.

6. Competenţele specifice acumulate
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei)
➢ Cunoasterea sintezei juridice si institutionale a gruparilor de crima
organizata si terorism;
➢ Cunoasterea etapelor evolutiei dreptului penal românesc;
➢ Intelegerea sensurilor proprii categoriilor si conceptelor juridice privind
crima organizata si terorismul;

Competenţe profesionale

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
➢ Studierea legislatiei nationala si international in materie, precum si
analiza evolutiei fenomenului de crima organizata si terorism;
➢ Interpretarea normelor juridice penale pe baza doctrinei si practicii
nationale si internationale privind crima organizata si terorismul.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare
şi de aplicare)
➢ Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte
instrumente juridice internaţionale, prin următorii descriptori:
- Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi
european şi a principalelor instrumente juridice internaţionale
- identificarea prevederilor legale din legislaţia românească,
aplicabile într-un context determinat;
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice /
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice /
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice /
angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi
similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
➢ manifestarea unor atitudini pozitive si responsabile faţă de domeniul
dreptului penal și criminalisticii;
➢ - cultivarea unui mediu stiinţific centrat pe valori si relaţii democratice;
➢ - promovarea unui sistem de valori culturale, morale si civice;
➢ - valorificare optimă si creativă a propriului potenţial în activităţile
stiinţifice;
➢ - dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea
grupurilor sociale,
➢ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu
responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională.

Competenţe
transversale

•

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

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
•
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
• Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a
7.2 Obiectivele specifice
•
•
•

•
•
•

noţiunilor specifice disciplinei)
Insusirea notiunilor si expresiilor privitoare la organizarea si
functionarea instantelor judecatoresti, a Ministerului Public, a
avocaturii
Insusirea continutului principiilor fundamentale ale procesului
penal.
Insusirea aspectelor privitoare la pozitia procesuala a
participantilor la procesul penal care promoveaza si exercita
actiunea penala si actiunea civila in cadrul procesului penal:
subiectii activi si subiectii pasivi ai acestei actiuni.
Intelegerea si insusirea prevederilor legale referitoare la felurile
competentei penale a instantelor judecatoresti.
Intelegerea dispozitiilor legale care reglementeaza sistemul
probator.
Insusirea aspectelor privitoare la termenele in procesul penal si
exercitarea acţiunii civile în procesul penal

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Observa
ţii
2

Crima organizată şi terorismul ca fenomene internaţionale

Prelegere

Evaluarea ameninţărilor crimei organizate pe plan european

Prelegere

Preocupări legislative în legătură cu crima organizată

Prelegere

Infracţiuni la regimul drogurilor şi a precursorilor,
investigarea
criminalistică a acestei categorii de infracţiuni

Prelegere

Spălarea banilor murdari

Prelegere

2

Prelegere
Investigarea infracţiunilor de spălare a banilor
Particularităţi ale investigării criminalistice a infracţiunilor Prelegere
informatice

2
2

Investigarea criminalistică a infracţiunilor a căror săvârşire
presupune traficul transfrontalier de bunuri şi persoane

2

Prelegere

Prelegere

Consideraţii privind terorismul

Prelegere

2

Contribuţia criminalisticii la investigarea actelor teroriste

Prelegere

2

Legislaţia actuală privind actele de terorism

Prelegere

2

Instrumente internaţionale de acţiune doctrinară

Prelegere

2

Instrumente internaţionale practice în combaterea terorismului

Prelegere

2

Bibliografie
24) Codul Penal. Codul de Procedura Penala, Ed. ingrijita si addnotata de Tudorel Toader, Ed.
Hamangiu, Bucuresti, 2018
25) Vasile Lăpăduși, Dan Voinea, Prevenirea și combaterea terorismului. Rolul criminalisticii în
probarea actelor de terorism, Ed. Asociația Criminaliștilor din România, București, 2018
26) A. CRIŞU, Drept procesual penal partea generală, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2016
27) I. NEAGU, M. DAMASCHIN, Tratat de procedură penală, partea specială, Editura
Universul Juridic, 2015;
28) A. CRIŞU, Drept procesual penal - editia a 4-a, Editura Hamangiu, 2013;
29) Codul de procedură penală (legea nr. 135/2010), legea nr 255/2013 de punere în aplicare a
codului de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
30) Legea nr. 303/2004 privind statul judecătorilor şi procurorilor, Legea 304/2004 privind
organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Continutul disciplinei ofera cunostinte, abilitati si competente pentru cresterea performantei in
accesarea si managementul proiectelor europene
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
Examen
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs,
gradul de însuşire a limbajului de
specialitate
Elaborarea unor referate, lucrări
Evaluare continuă
de specialitate, pe baza
jurisprudenței si documentarii
on-line

10.5
Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă

10.3 Pondere
din nota finală
50%

50%

• Elaborarea, susținerea și promovarea prin realizarea a minim 50% din cerințele aferente tuturor
formelor de evaluare continuă;
• Notarea pe parcurs este luată în calcul în anul curent, inclusiv în sesiunea de reprogramare. Pentru
promovare, nota la evaluarea finală trebuie să fie minimum cinci.
Data completării
01.10.2019

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

01.10.2019

..............................................................

FIŞA DISCIPLINEI
2019-2020
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/
Calificarea

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
DREPT ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE
Drept Public şi Drept Privat
Drept
Master
Master Stiinte penale si criminalistica

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Elemente de interferență între psihologia judiciară și
criminalistică
Codul disciplinei
MDSED114
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Morega Romulus
2.3 Titularul activităţilor de
Lect. univ. dr. Morega Romulus
seminar
2.4 Anul de
I 2.5
I 2.6 Tipul de
Examen 2.7 Regimul
studiu
Semestrul
evaluare
disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care:
1
3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul
28
din care:
14
de învăţământ
3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire teme, referate, portofolii și eseuri
Tutorial
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual
97
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum •
4.2de competenţe

•

DS

1
14
ore
50
30
10
2
5

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
• Cursul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu
cursului
echipament de predare multimedia.
5.2. de desfășurare a
• Seminarul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu
seminarului/laboratorului
echipament de predare multimedia.
6. Competenţele specifice acumulate
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei)
➢ Cunoasterea aspectelor generale privind relatiile psihologiei
judiciare cu alte ramuri ale psihologiei, cat si aspectelor etice si
deontologice pe care le ridica prezenta psihologiei judiciare in
sistemul judiciar;
➢ Cunoasterea etapelor evolutiei scolii romanesti de psiholohie
judiciara;
➢ Problematica privind stadiul psihologiei judiciare in plan mondial;

Competenţe profesionale

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
➢ Analiza psihologica a actului infractional, studierea teoriilor
predominant nepsihologice si psihologice, precum si o noua
abordare a directiei actului infractional;
➢ Interpretarea conceptelor de personalitate in psihologia judiciara,
precum si tipologia si caracterizarea infractorilor.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea
activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente
de investigare şi de aplicare)
➢ Examinarea aspectelor teoretice privind problematica psihologica a
marturiei judiciare si a martorului, Ancheta judiciara din
perspectiva psihologica cat si psihologia duelului judiciar
➢ Intelegerea problematicii referitoare la aspectele psihologice ale
delicventei juvenile, a privarii de libertate si a recuperarii sociale,
posibilitati si limite privind masurarea potentialului delicvential, cat
si a notiunii de psiho-patologie judiciara;
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice /
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice
/ implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor
ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu
responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
➢ manifestarea unor atitudini pozitive si responsabile faţă de
domeniul psihologiei judiciare și criminalisticii;
➢ - cultivarea unui mediu stiinţific centrat pe valori si relaţii
democratice;
➢ - promovarea unui sistem de valori culturale, morale si civice;

Competenţe
transversale

•
•

➢ - valorificare optimă si creativă a propriului potenţial în activităţile
stiinţifice;
➢ - dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea
grupurilor sociale,
➢ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu
responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare
profesională.
Formarea unei viziuni complete si corecte asupra interferentei psihologiei
judiciare cu alte ramuri de drept si in special a criminalisticiiș
Surprinderea influentelor externe asupra evolutiei istorice a psihologiei judiciare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
• Scopul cursului este cunoaşterea noţiunilor specifice dreptului
7.1 Obiectivul general al
protecţiei sociale în general şi, în subsidiar, a domeniului
disciplinei
•
•
•
•

7.2 Obiectivele specifice

•
•
•
•
•

asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale;
Explicarea şi interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale
acestei discipline;
Cunoaşterea principiilor de bază pe care se fundamentează
asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale;
Cunoaşterea şi înţelegerea raporturilor de asigurare şi a riscurilor
asigurate;
Capacitatea de a interpreta normele de drept referitoare la
prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a sistemului
de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
(structură organizatorică, atribuţii cote de asigurare etc.);
Cunoşterea şi interpretarea legislaţiei muncii în domeniul
sistemului penal şi contravenţional;
Identificarea metodelor de analiză şi înţelegere a studiilor de caz
şi a speţelor, analiza datelor.
Folosirea metodei comparative pentru identificarea
particularităţilor domeniul dreptului muncii şi securităţii sociale
şi a dreptului penal cu referire la acest domeniu;
Dobândirea de abilităţi în soluţionarea dosarelor şi în motivarea
hotărârilor pronunţate

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

1.
Definiţia psihologiei judiciare şi exigenţele Prelegere interactiva;
acesteia faţă de actul de justiţie;
2.
Actul
infracţional
din
perspectiva
investigativă/psihologică;

Observaţii
4 ore
4 ore

3.
Aspecte teoretice privind cuplul penal victimăagresor.
4.
Protecţia martorului din perspectivă psihologică.
Martorul şi marturia. Martorul persoană minoră.
5.
Investigarea
personalităţii
observaţia
comportamentului expresiv psihologia infractorului din
perspectiva tipologiilor umane. Rezistenţa la
interogatoriu.
6.
Problematica psihologică a mărturiei judiciare şi
a martorului. Relaţia martor- magistrat, din perspectivă
psihologică.
7.
Particularităţi ale psihologiei victimei elementele
psihologice ale mărturiei.
8.
Aspecte
psihologice
privind
calităţile
anchetatorului.
9.
Particularităţile psihologice ale procesului de
formare şi redare a declaraţiilor învinuitului şi
inculpatului.
10.
Indicatori psihologici şi fiziologici ale stresului
emoţional.
11.
Organizarea şi desfîşurarea testării la poligraf.
12.
Metodologia de investigarea a testării la poligraf.
Bibliografie

4 ore

4 ore

4 ore

4 ore

4 ore

4 ore

1. Codul Penal. Codul de Procedura Penala, Ed. ingrijita si addnotata de Tudorel Toader, Ed.
Hamangiu, Bucuresti, 2018.
2. Ramona Dobreanu (Mahmood), Investigarea criminalistica si psihologica a crimelor si
criminalilor in serie, Ed. Sitech CFraiova, 2018
3. Emilian Stancu, Petrut Ciobanu, Criminalistică. Metodologia criminalistica, Ed Universul
Juridic, Bucureşti,2018.
4. Lapadusi Vasile, Criminalistica,
Ed. Asociația Criminaliștilor din România, București,
2018
5. Camil Suciu, Criminalistica, Ed. Didactică și pedagogică1972.
6. Al. Ciopraga, I.Iacobuţă, Criminalistica, Ed. Chemarea, Iaşi, 1997. Theodor Bogdan,
Probleme de psihologie judiciară, ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973.
7. T.Butoi, I.T.Butoi, Psihologie judiciară, ed. Fundaţiei România De Mâine, Bucureşti,
2001.
8. T. Butoi, Psihologia comporatmentului criminal, Ed. Enmar, Bucureşti, 1999.
9. A. Stan, Testul psihologic, Ed. Polirom, 2002.
10. M.Petcu, Psihologia juridică, Ed. Daco-Press, Cluj-Napoca, 1997. Psihologie judiciara.
Tratat universitar - teorie si practica., ed. Pinguin Book, Bucureşti, 2008.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Continutul disciplinei ofera cunostinte, abilitati si competente pentru cresterea performantei in
accesarea si managementul proiectelor europene

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
Examen
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs,
gradul de însuşire a limbajului de
specialitate
Elaborarea unor referate, lucrari
Evaluare continuă
de specialitate, pe baza
jurisprudentei si documentarii
on-line

10.3 Pondere
din nota finală
50%

50%

10.5
Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă
• Elaborarea, susținerea și promovarea prin realizarea a minim 50% din cerințele aferente tuturor
formelor de evaluare continuă;
• Notarea pe parcurs este luată în calcul în anul curent, inclusiv în sesiunea de reprogramare. Pentru
promovare, nota la evaluarea finală trebuie să fie minimum cinci.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

01.10.2019

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

01.10.2019

..............................................................

FIŞA DISCIPLINEI
2019-2020
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/
Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de
seminar
2.4 Anul de
I 2.5
studiu
Semestrul

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
DREPT ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE
Drept Public şi Drept Privat
Drept
Master
Master Stiinte penale si criminalistica

Etică și integritate academică
MDSED126
Conf. univ. dr. Paducel Ion
Conf. univ. dr. Paducel Ion
I

2.6 Tipul de
evaluare

Examen 2.7 Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care:
2
3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul
42
din care:
28
de învăţământ
3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire teme, referate, portofolii și eseuri
Tutorial
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual
58
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4

DS

1
14
ore
21
20
10
2
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum •
4.2de competenţe

•

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
• Cursul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de
cursului
predare multimedia.

5.2. de desfășurare a
•
seminarului/laboratorului

Seminarul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament
de predare multimedia.

6. Competenţele specifice acumulate
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei)
➢ Cunoasterea aspectelor generale referitoare la problematica de
etica universitara si integritate academica, cat si aspectele etice si
deontologice pe care le ridica aceasta problematica in sistemul
judiciar;
➢ Intelegerea conceptelor juridice specifice acestei institutii de drept
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
➢ Studierea legislatiei interne, europeana si internationala incidenta
in materie, precum si o noua abordare a directiei acestui domeniu
nou;
➢ Interpretarea conceptelor de personalitate in etica si integritate
academica, conform proceselor de evcaluare a Universitatilor din
Romania

Competenţe profesionale

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea
activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente
de investigare şi de aplicare)
➢ Aplicarea legislatiei interne si externe si a celorlalte instrumente
juridice nationale si internationale pentru:
-Identificarea normelor juridice din sistemul de drept romanesc si a
principalelor instrumente juridice internationale;
-Identificarea prevederilor legale din legislatia romaneasca,
aplicabile intr-un domeniu determinat
➢ Intelegerea problematicii referitoare la aspectele de plagiat si autoplagiat avand in vedere elementele diriguite de Ghidul pentru
identificarea plagiatului in lucrarile stiintifice;
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice /
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice
/ implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor
ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu
responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
➢ Manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de etica
universitara si integritatea academica din acest nou domeniu de
activitate;
➢ Cultivarea unui mediu stiintific in lucrarile de cercetare centrat pe
valori si relatii democratice;
➢ Valorificarea optima si creativa a propriului potential in activitatile
didactice si de cercetare academica

Competenţe
transversale

•
•

Formarea unui concept corect si concret asupra interferentei juridice incidente in
materie cu a altor ramuri de drept;
Utilizarea eficienta a prevederilor legale cu referire directa la domeniul de studiu
in vederea promovarii unui invatamant bazat pe valori, creativitate, capacitati
cognitive, competente si abilitati de utilitate directa in profesie si societate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
• Scopul cursului este cunoaşterea noţiunilor specifice dreptului
7.1 Obiectivul general al
normelor de etică universitară şi, integrității spațiul academic;
disciplinei
•
•
•

7.2 Obiectivele specifice

•
•
•

Explicarea şi interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale
acestei discipline;
Cunoaşterea principiilor de bază pe care se fundamentează;
Capacitatea de a interpreta normele de etică și integritate
academică.
Cunoşterea şi interpretarea normelor și principiilor care
jalonează și guvernează etica academică
Identificarea metodelor de analiză şi înţelegere a studiilor de caz
şi a speţelor, analiza datelor.
Folosirea metodei comparative pentru identificarea
particularităţilor domeniul eticii universitare și a integrității
academice;

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Observa
ţii

Prelegere interactiva;
I. Etica universitară
1.2 Codurile de etică universitară
1.3 Cercetarea științifică
1.4 Legislația națională incidentă în materie
1.5 Concluzii
Prelegere interactiva;
II. Integritatea academică
2.1 Conceptul de integritate academică și reflectarea în codurile
de etică și integritate ale universităților
2.2 Integritatea în codul de etică și normele de conduită
profesională ale ARACIS
2.3 Buna conduită în cercetarea științifică
2.4 Conceptul de plagiat și autoplagiat
2.5. Codul european de conduită pentru integritatea academică
Bibliografie

31) Păducel Ion, Etică și Integritate Academică, Note de Curs, Ed. Maiastra Tg-Jiu, 2019,
ISBN: 978 – 973 – 0 – 28469 – 0
32) Ghigheci C. Etica profesiilor juridice, Editura Hamangiu, București 2017
33) Codul european de conduită pentru integritatea cercetării

34) Concluziile Consiliului Uniunii Europene asupra integrității cercetării
35) Carta europeană a cercetătorului
36) Androniceanu, A. Fundamente pentru elaborarea unei lucrări știinșifice, Editura
Universitară, București 2017
37) Deaconu, Șt, Metodologia juridică. Curs pentru studenți, Ediția a III-a, Editura Hamangiu,
București 2013
38) Ghigheci C. Etica profesiilor juridice, Editura Hamangiu, București 2017
39) Popa N. Teoria Generală a dreptului, Ediția a V-a, Editura CH Beck București 2014.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Continutul disciplinei ofera cunostinte, abilitati si competente pentru cresterea performantei in
accesarea si managementul proiectelor europene
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
Examen
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs,
gradul de însuşire a limbajului de
specialitate
Elaborarea unor referate, lucrari
Evaluare continuă
de specialitate, pe baza
jurisprudentei si documentarii
on-line

10.3 Pondere
din nota finală
50%

50%

10.5
Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă
• Elaborarea, susținerea și promovarea prin realizarea a minim 50% din cerințele aferente tuturor
formelor de evaluare continuă;
• Notarea pe parcurs este luată în calcul în anul curent, inclusiv în sesiunea de reprogramare. Pentru
promovare, nota la evaluarea finală trebuie să fie minimum cinci.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

01.10.2019

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

01.10.2019

..............................................................

FIŞA DISCIPLINEI
2019-2020
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/
Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de
seminar
2.4 Anul de
I 2.5
studiu
Semestrul

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
DREPT ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE
Drept Public şi Drept Privat
Drept
Master
Master Stiinte penale si criminalistica

Fundamentul criminalisticii. Criminalistica și mass-media
MDSED111
Conf.univ.dr. Voinea Dan
Conf.univ.dr. Voinea Dan
II 2.6 Tipul de
evaluare

Examen 2.7 Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care:
2
3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul
42
din care:
28
de învăţământ
3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire teme, referate, portofolii și eseuri
Tutorial
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual
108
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Numărul de credite
6
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum •
4.2de competenţe

•

DS

1
14
ore
60
26
15
2
5

5.
(acolospecifice
unde esteacumulate
cazul)
6. Condiţii
Competenţele
5.1. de desfăşurare a
• Cursul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de
cursului
multimedia.
1. Cunoaştere şipredare
înţelegere
(cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
5.2. de desfășurare
a
•
Seminarul
se
desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament
specifice disciplinei)
seminarului/laboratorului
de predare
multimedia.
➢ Cunoasterea
aspectelor
generale privind relatia mass-media si
criminalistica, cat si apectele etice si deontologice pe care le ridica
relatia dintre sistemul judiciar din Romania si mass-media
➢ Cunoasterea si insusirea Manualului pentru purtatorii de cuvant si
structurile de informare publica si relatia cu mass-media si in
general a hotararilor Consiliului Superior al Magistraturii
referitoare la acest domeniu
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
➢ Studierea legislatiei nationale si internationale in acest domeniu,
precum si analiza evolutiei fenomenului de informare in masa prin
mass-media in diferite faze ale urmaririi penale;
➢ Interpretarea si analiza dispozitiilor generale a structurilor de
comunicare si purtatorul de cuvant; atributii generale, recomandari
pentru structurile de comunicare, atributii specifice etc.

Competenţe profesionale

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea
activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente
de investigare şi de aplicare)
➢ Intelegerea si insusirea corecta a instrumentelor de comunicare
precum: comunicatul de presa, declaratia de presa, conferinta de
presa cu cele trei etape ale sale etc.
➢ Examinarea aspectelor referitoare la comunicarea de informatii
privind stadiul actelor de cercetare reprezentantilor mass-media
dupa inceperea urmaririi penale (adica, s-a pus in miscare
urmarirea penala, s-a dispus masura retinerii, s-a dispus o solutie
de netrimitere in judecata etc.)
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice /
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice
/ implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor
ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu
responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
➢ Manifestarea unor atitudini pozitive si responsabile asupra:
➢ - Regulilor generale privind prezenta mass-media in instanta si in
timpul sedintelor de judecata;
➢ Reguli specifice privind difuzarea imaginilor cu partile, martorii si
alti participanti in cadrul sedintelor de judecata;
➢ Reguli privind solicitarile scrise ale mass-media referitoare la
informatiile de interes public ce rezulta din procedura de judecata
in procesul penal;
➢ Reguli valabile in faza de executare

➢ Angajarea in relatii de parteneriat cu alte institutii responsabile
similare;
➢ Participarea la propria dezvoltare profesionala

Competenţe
transversale

•

Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de
formare profesionala asistata, atat in limba romana, cat si intr-o limba straina de
circulatie internationala

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
• Scopul
cursului
este
cunoaşterea noţiunilor specifice
7.1 Obiectivul general al
criminalisticii și mass-media. Interferențe între criminalisticp și
disciplinei
•
•

7.2 Obiectivele specifice

•
•
•
•

mass-media, aspecte referitoare la relația dintre sistemul judiciar
din România și mass-media;
Explicarea şi interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale
acestei discipline;
Cunoaşterea principiilor de bază pe care se fundamentează
aceasta;
Cunoşterea şi înțelegere (cunoașterea și utilizarea adecvată a
noțiunilor specifice disciplinei);
Explicarea și interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum și
a conținuturilor teoretice și practice ale interferenței celor două
discipline.
Capacitatea de a interpreta normele de drept procesual penal în
raport cu situațiile concrete semnalate de criminalistică și massmedia;
Dobândirea de abilităţi în soluţionarea dosarelor şi în motivarea
hotărârilor pronunţate;

8. Conţinuturi
8. 1 Curs
1.

Metode de predare

Considerații generale despre criminalistică. Apariția și Prelegere interactiva;
dezvoltarea criminalisticii
românești. Rolul specialiștilor români la dezvoltarea
Școlii Românești de criminalistică.
2. Aspecte despre tehnica criminalistică. Laboratoare de
poliție tehnico-științifică.
Spectograful în Poliția Științifică.
3. Aspecte referitoare la falsificare. Falsificarea monedei,
falsificarea înscrisurilor.

Observa
ţii
4 ore

4 ore

4 ore

4.

5.

6.

7.

Rolul cercetării științifice Criminalistice în prevenirea și
descoperirea faptelor antisociale. Criterii de apreciere și
valorificare ale expertizelor criminalistice. Interferențe
dintre criminalistică și mass-media.
Interferențe dintre criminalistică și mass-media. Acte
normative interne și europene incidente disciplinei.
Hotărâri ale Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
în legătură cu mass-media.
Aspecte referitoare la ghidul privind relația dintre
sistemul Judiciar din România și mass-media. Reguli
aplicabile în procesul penal, faza de urmărire penală și
Judecată. Reguli aplicabile în procesul civil, lato senso.
Instituția purtătorului de cuvânt și structurile de
informare publică și relația cu mass-media. Funcții și
atribuții ale purtătorului de cuvânt. Instrumente de
comunicare (comunicat de presă, declarații de presă,
dreptul la replică, conferință de presă etc).

4 ore

4 ore

4 ore

4 ore

2.

Bibliografie
1. Voinea Dan - Criminalistică , Ed. Carol Davila, Bucureşti, 2015
2. Asociația Criminaliștilor din România, Apariția și evoluția Criminalisticii Românești, vol.I, Ed.
”Chimics”, București, 2014
3. Beliș Vladimir – Tratat de medicină legală, vol.I, Editura medicală, București, 1995.
4. Gheorghe Scripcaru, Medicina legală expertală în România, Editura Cugetarea, Iași, 2000.
5. Asociația criminaliștilor din România, Investigarea Criminalistică a locului faptei – note de
curs – Editura Luceafărul, București, 2005.
6. Asociașia Criminaliștilor din România, Apariția și evoluția Criminalisticii Românești, vol.I,
Editura ”Chimics”, București, 2014.
7. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, Hotărârea nr. 482 / 01.06.2012.
8. Acte europene: Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților
fundamentale (art.6, 8 și 10); Recomandarea nr. (2003) 13 și Recomandarea nr. (2000) 19 a
Consiliului de Miniștri al Consiliului Europei privind accesul mass-media la procesele penale.
9. Revista Română de Criminalistică pe anul 2017-2018.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Continutul disciplinei ofera cunostinte, abilitati si competente pentru cresterea performantei in
accesarea si managementul proiectelor europene

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
Examen
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs,
gradul de însuşire a limbajului de
specialitate
Elaborarea unor referate, lucrari
Evaluare continuă
de specialitate, pe baza
jurisprudentei si documentarii
on-line

10.3 Pondere
din nota finală
50%

50%

10.5
Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă
• Elaborarea, susținerea și promovarea prin realizarea a minim 50% din cerințele aferente tuturor
formelor de evaluare continuă;
• Notarea pe parcurs este luată în calcul în anul curent, inclusiv în sesiunea de reprogramare. Pentru
promovare, nota la evaluarea finală trebuie să fie minimum cinci.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

01.10.2019

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

01.10.2019

..............................................................

FIŞA DISCIPLINEI
2019-2020

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

1.2 Facultatea

DREPT ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE

1.3 Departamentul

Drept Public şi Drept Privat

1.4 Domeniul de studii

Drept

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studii/
Calificarea

Master Stiinte penale si criminalistica

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

Instrumente ale cooperării internaționale în vederea valorificării
mijloacelor criminalistice de probă
MDSED127

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Tutunaru Mircea

2.3 Titularul activităţilor de
seminar

Conf. univ. dr. Tutunaru Mircea

2.4 Anul de
studiu

I

2.5
Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

Examen

2.7 Regimul disciplinei

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care:

2

3.2 curs
3.4 Total ore din planul
de învăţământ

42

din care:
3.5 curs

1
3.3 seminar/laborator

28

14
3.6 seminar/laborator

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

60

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

28

Pregătire teme, referate, portofolii și eseuri

13

Tutorial

-

Examinări

2

Alte activităţi...................................

5

3.7 Total ore studiu individual

108

3.9 Total ore pe semestru

150

3.10 Numărul de credite

6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

•

4.2de competenţe

•

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
cursului

•

Cursul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia.

5.2. de desfășurare a
seminarului/laboratorului

•

Seminarul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de
predare multimedia.

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei)
➢ Posibilitatea de a lua la cunoștință de intrumentele actuale ale cooperării
internaționale având ca scop valorificarea mijloacelor criminalistice de
probă
➢ Prezentarea principalelor instituții internaționale și europene cu atribuții
în domeniul identificării , prelevării și valorificării mijloacelor criminalistice
care pot ajuta la probarea vinovăției autorilor unor fapte grave din sfera
criminalității organizate transnaționale

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
Cunoașterea posibilităților legate de valorificarea mijloacelor
criminalistice de probă descoperite cu ocazia cercetării la fața locului
➢ Asigurarea realizării urmăririi internaționale a persoanelor și obiectelor
care fac obiectul unor anchete penale, în vederea stabilirii locului unde
se ascunde
➢

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare
şi de aplicare)
➢ utilizarea adecvată a noţiunilor specifice criminalisticii;
➢ participarea la luarea unor decizii cu referire la situaţii reale sau
imaginare, prin asumarea de responsabilităţi specifice criminalisticii;
➢ aplicarea în practică la criminalistică a unor noi metode de investigare și
de căutare a probelor consacrate de convențiile internaționale în materie
penală adoptate sub egida Consiliului Europei și a UE ca urmare a
adoptării de către țara noastră a acquis-ului comunitar în domeniu
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice /
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice /
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice /
angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi
similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
➢ manifestarea unor atitudini pozitive si responsabile faţă de domeniul
criminalisticii;
➢ - cultivarea unui mediu stiinţific centrat pe valori si relaţii democratice;
➢ - promovarea unui sistem de valori culturale, morale si civice;
➢ - valorificare optimă si creativă a propriului potenţial în activităţile
stiinţifice;
➢ - dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea
grupurilor sociale,
➢ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu
responsabilităţi similare –
➢ participarea la propria dezvoltare profesională.

Competenţe
transversale

•

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

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul
disciplinei

general

al

•
•
•
•

7.2 Obiectivele specifice

•

•
•
•
•
•

Scopul cursului este cunoaşterea noţiunilor specifice si
instrumentelor necesare cooperării internaționale în vederea
valorificării mijloacelor criminalistice de probă ;
Explicarea şi interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale
acestei discipline;
Cunoaşterea principiilor de bază pe care se fundamentează
instrumentele cooperării internaționale în vederea valorificării
mijloacelor criminalistice de probă ;
Capacitatea de a interpreta normele de drept referitoare la
cooperarea internaționala în vederea valorificării mijloacelor
criminalistice de probă .
Prezentarea principalelor institutii internationale si europene
cu atributii in domeniul identificarii, prelevarii si valorificarii
mijloacelor criminalistice care pot ajuta la probarea vinovatiei
autorilor unor fapte grave din sfera criminalitatii organizate
transnationale ;
Cunoşterea şi interpretarea legislaţiei dreptului penal;
Identificarea metodelor de analiză şi înţelegere a studiilor de
caz şi a speţelor, analiza datelor.
Folosirea metodei comparative pentru identificarea
particularităţilor in domeniul mijloacelor criminalistice de
probă ;
Cunoasterea posibilitatilor legate de valorificarea mijloacelor
criminalistice de proba descoperite cu ocazia cercetarii la fata
locului;
Utilizarea adecvata a notiunilor specifice criminalisticii;

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

1. Organizații internaționale și regionale cu atribuții în realizarea Prelegere interactiva;
cooperării în materie judiciară
2. Mijloace și instrumente specifice puse în operă pentru
asigurarea cooperării în vederea valorificării mijloacelor
criminalistice de probă
3. Instrumente juridice elaborate în acest sens, în domenii
specifice ale cooperării judiciare la nivel international
4. Instituții juridice elaborate în acest sens în domenii specifice
ale cooperării judiciare la nivel international

Observaţ
ii
4 ore

4 ore

4 ore

5. Instituții juridice concepute și utilizate pentru obținerea
mijloacelor de probă necesare stabilirii vinovăției autorilor
unor fapte penale din domeniul criminalității transnaționale
organizate și reparării prejudiciului cauzat
6. Elemente specifice și de perspectivă determinate de aderarea
la Uniunea Europeana

4 ore

4 ore

7. Prezentarea unor particularități ale cooperării în domenii
specifice ale criminalității internaționale actuale
4 ore

4 ore

Bibliografie

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Codul Penal. Codul de Procedura Penala, Ed. ingrijita si addnotata de Tudorel Toader, Ed.
Hamangiu, Bucuresti, 2018
Mircea Tutunaru, Romulus Morega, Cristina Popescu, Ecaterina Cîrstenoiu, Instrumente ale
cooperării judiciare internaţionale în vederea valorificării mijloacelor criminalistice de probă,
Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2014, ISBN 978-606-674-031-9
Mircea Tutunaru, Terorismul in Lumea Contemporana, publicat in Revista Criminalistica nr.
1 (115), februarie 2018, Vol. XVIII
Mircea Tutunaru, Cunoaşterea personalităţii infractorului de către organele judiciare şi
finalitatea cercetării criminologice, Volumul Conferinţei internaţionale „Criminalitatea în
Republica Moldova. Probleme actuale şi căi de soluţionare”, aprilie 2013, ISBN: 978-9975124-32-4
Ramona Dobreanu (Mahmood), Investigarea criminalistica si psihologica a crimelor si
criminalilor in serie, Ed. Sitech CFraiova, 2018
Emilian Stancu, Petrut Ciobanu, Criminalistică. Metodologia criminalistica, Ed Universul
Juridic, Bucureşti,2018.
Revista internațională de poliție criminală, editată de O.I.P.C. – Interpol
Convențiile europene în materie penală ale Consiliului Europei
Ioan Hurdubaie- Cooperare judiciară europeană. Cadrul convențional penal. Editura M.A.I.,
2003
Revista Societății Române de Criminologie, criminalistică și penologie, editată de Parchetul
de pe lângă I.C.C.J.
Convențiile în materie penală adoptate de Consiliul Uniunii Europene
Pavel Abraham, Ioan Hurdubaie- Convenții europene în materie penală. Culegere de texte,
Editura Național, 2001

▪
▪
▪
▪
▪

Revista Română de Criminalistică
Ioan Hurdubaie- Instrumente ale cooperării internaționale în domeniul valorificării mijloacelor
criminalistice de probațiune (curs), Editura Era 2006
Documente ale UE și ale instituțiilor acestora
Documente ale Organizațiilor Națiunilor Unite
Rodica Mihaela Stănoiu- Asistența juridică internațională în materie penală, Editura
Academiei Române, 1975

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul disciplinei ofera cunostinte, abilitati si competente pentru cresterea performantei in accesarea
si managementul proiectelor europene

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Frecvenţă, parcurgerea

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Examen

50%

Evaluare continuă

50%

bibliografiei, cunoaşterea

10.4 Curs

informaţiei predate la curs, gradul
de însuşire a limbajului de
specialitate
Elaborarea unor referate, lucrari de
specialitate, pe baza jurisprudentei
si documentarii on-line

10.5
Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă
• Elaborarea, susținerea și promovarea prin realizarea a minim 50% din cerințele aferente tuturor formelor
de evaluare continuă;
• Notarea pe parcurs este luată în calcul în anul curent, inclusiv în sesiunea de reprogramare. Pentru
promovare, nota la evaluarea finală trebuie să fie minimum cinci.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

01.10.2019

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

01.10.2019

..............................................................

FIŞA DISCIPLINEI
2019-2020
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
superior
1.2 Facultatea
DREPT ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE
1.3 Departamentul
Drept Public şi Drept Privat
1.4 Domeniul de studii
Drept
1.5 Ciclul de studii
Master
1.6 Programul de studii/
Master Stiinte penale si criminalistica
Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Investigarea criminalistică a infracțiunilor comise cu violență
Codul disciplinei
MDSED113
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Duvac Constantin
2.3 Titularul activităţilor de
Prof. univ. dr. Duvac Constantin
seminar
2.4 Anul de
I 2.5
II 2.6 Tipul de
Examen 2.7 Regimul
DS
studiu
Semestrul
evaluare
disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care:
2
1
3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul
42
din care:
28
14
de învăţământ
3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
46
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
20
Pregătire teme, referate, portofolii și eseuri
10
Tutorial
Examinări
2
Alte activităţi...................................
5
3.7 Total ore studiu individual
83
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum •
4.2de competenţe

•

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
• Cursul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de
cursului
predare multimedia.

5.2. de desfășurare a
•
seminarului/laboratorului

Seminarul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament
de predare multimedia.

6. Competenţele specifice acumulate
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei)
➢ Cunoasterea sintezei juridice si institutionale a infracțiunilor comise cu
violență ;
➢ Cunoasterea etapelor evolutiei dreptului penal si a criminalisticii;
➢ Intelegerea sensurilor proprii categoriilor si conceptelor juridice specific
institutiilor de drept penal si criminalistica;

Competenţe profesionale

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
➢ Studierea legislatiei nationale si internationale in materie, precum si
analiza evolutiei fenomenului infractional;
➢ Interpretarea normelor juridice penale pe baza doctrinei si practicii
nationale si internationale privind infracțiunile comise cu violență .
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare
şi de aplicare)
➢ Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte
instrumente juridice internaţionale, prin următorii descriptori:
- Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi
european şi a principalelor instrumente juridice internaţionale
- identificarea prevederilor legale din legislaţia românească,
aplicabile într-un context determinat;
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice /
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice /
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice /
angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi
similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
➢ manifestarea unor atitudini pozitive si responsabile faţă de domeniul
dreptului penal și criminalisticii;
➢ - cultivarea unui mediu stiinţific centrat pe valori si relaţii democratice;
➢ - promovarea unui sistem de valori culturale, morale si civice;
➢ - valorificare optimă si creativă a propriului potenţial în activităţile
stiinţifice;
➢ - dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea
grupurilor sociale,
➢ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu
responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională.

Competenţe
transversale

•

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

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
• Cunoaşterea unor elemente ale dreptului procesual penal şi
7.1 Obiectivul general al
criminalisticii
disciplinei
•

7.2 Obiectivele specifice

•
•
•
•
•
•

Se urmăreşte ca absolventul să aibă o imagine foarte clară , care
operează dreptul procesual penal în materie de investigaţie
criminalistică , a modificărilor aduse codului de procedură penală
şi a unor legi speciale cu privire la combaterea criminalităţii
cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a
noţiunilor specifice disciplinei)
cunoasterea noţiunilor specifice dreptului dreptului procesual
penal şi criminalisticii;
explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum si
a conţinuturilor teoretice si practice ale interferenţei celor două
discipline;
cunoasterea principiilor pe baza cărora funcţionează dreptul
procesual penal şi criminalistica
capacitatea de a interpreta normele de drept procesual penal în
raport
cu situaţiile concrete semnalate de criminalistică

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Considerații generale privind fenomenul violenței.

Prelegere

6 ore

2. Diagnoza fenomenului violenței la nivel național și
internațional.

Prelegere

6 ore

3. Organizarea și desfășurarea activităților de
investigare a crimelor și delictelor comise cu violenta.

Prelegere

4 ore

4. Investigarea criminalistică a omorului în serie și a
celui comis la comandă.

Prelegere

4 ore

5. Investigarea criminalistică a tâlhăriilor comise cu
moduri de operare deosebite.
6. Investigarea criminalistică a infracțiunii de viol.

Prelegere

4 ore

Prelegere

4 ore

Dezbatere

4

Seminar
1. Considerații generale privind fenomenul violenței.

interactiva;

2. Diagnoza fenomenului violenței la nivel național și
internațional.

Dezbatere

3. Organizarea și desfășurarea activităților de
investigare a crimelor și delictelor comise cu violenta.

Studii de caz

2

4.Investigarea criminalistică a omorului în serie și a
celui comis la comandă.

Studii de caz

2

5. Investigarea criminalistică a tâlhăriilor comise cu
moduri de operare deosebite.
6. Investigarea criminalistică a infracțiunii de viol.

Studii de caz

2

Studii de caz

2

2

interactiva;

Bibliografie
40)Codul Penal. Codul de Procedura Penala, Ed. ingrijita si addnotata de Tudorel
Toader, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2018
41)Vasile Lăpăduși, Dan Voinea, Investigarea criminalistică a infracțiunilor cu
violență, Ed. Asociația Criminaliștilor din România, București, 2017
42)Constantin Duvac, Vasile Lăpăduşi- Criminalitatea violentă, Ed. Little Star,
Bucureşti, 2010
43)V.Bercheşan - Metodologia investigării infracţiunilor- Ed. Little Star, Bucureşti,
2003
44)A.Ciopraga, l.lacobuţă- Criminalistică, Ed. Fundaţiei Chemarea laşi, 1997
45)C.Suciu- Criminalistică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972
46)C.Dumitrescu, E.Gagea- Elemente de antropologie judiciară, Bucureşti 1993
47)Revista Română de Criminalistică nr.1-81/1999-2012, editor Asociaţia
Criminaliştilor din România
48)F.Sandu- Criminologie, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2003
49)V.Bercheşan, M.Ruiu- Tratat de tehnică criminalistică, Ed. Little Star, Bucureşti
2004
50) V.Bercheşan- Cercetarea criminalistică a locului faptei, Editura Little Star,
Bucureşti, 2006
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Continutul disciplinei ofera cunostinte, abilitati si competente pentru cresterea performantei in
accesarea si managementul proiectelor europene
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
Examen
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs,
gradul de însuşire a limbajului de
specialitate

10.3 Pondere
din nota finală
50%

Elaborarea unor referate, lucrări
de specialitate, pe baza
jurisprudenței si documentarii
on-line

Evaluare continuă

50%

10.5
Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă
• Elaborarea, susținerea și promovarea prin realizarea a minim 50% din cerințele aferente tuturor
formelor de evaluare continuă;
• Notarea pe parcurs este luată în calcul în anul curent, inclusiv în sesiunea de reprogramare. Pentru
promovare, nota la evaluarea finală trebuie să fie minimum cinci.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

01.10.2019

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

01.10.2019

..............................................................

FIŞA DISCIPLINEI
2019-2020
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/
Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de
seminar
2.4 Anul de
I 2.5
studiu
Semestrul

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
DREPT ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE
Drept Public şi Drept Privat
Drept
Master
Master Stiinte penale si criminalistica

Investigarea criminalistică a infracțiunilor de corupție
MDSED128
Lect. univ. dr. Morega Romulus
Lect. univ. dr. Morega Romulus
II 2.6 Tipul de
evaluare

Examen 2.7 Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care:
2
3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul
42
din care:
28
de învăţământ
3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire teme, referate, portofolii și eseuri
Tutorial
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual
108
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Numărul de credite
6
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum •
4.2de competenţe

•

DS

1
14
ore
60
31
10
2
5

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
• Cursul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de
cursului
predare multimedia.
5.2. de desfășurare a
• Seminarul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament
seminarului/laboratorului
de predare multimedia.

6. Competenţele specifice acumulate
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei)
➢ înţelegerea corectă a sensului unor noţiuni precum: tehica, tactica si
metodologie
➢ înţelegerea caracterului complex al anchetei penale
➢ înţelegerea corectă a componentelor si etapelor investigatiei
criminalistice

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
➢ explicarea regulilor tactice de ancheta
➢ explicarea mecanismelor psihologice ale comportamentului infractional
➢ explicarea structurii şi tendinţelor criminalităţii comtemporane .
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare
şi de aplicare)
➢ analiza critică a diverselor modalitati de investigare penala
➢ interpretarea corectă a modalitatilor tehnico-stiintifice de efectuare a
urmaririi penale( de exemplu statisticile criminale)
➢ evaluarea critică a elementelor metodologice de investigare a diferitelor
fapte penale ;
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice /
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice /
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice /
angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi
similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
➢ înţelegerea locului şi rolului Criminalisticii in prevenirea si combaterea
fenomenului infractional
➢ promovarea unei atitudini creative în vederea optimizării practicii
antiinfractionale
➢ cultivarea şi promovarea valorilor ştiinţifice care trebuie să se afle la baza
unei politici
➢ preventiv-represive inteligente

•
•

Formarea unei viziuni complete si corecte asupra interferentei criminalisticii cu alte
ramuri de drept
Surprinderea influentelor externe asupra evolutiei istorice a criminalisticii;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
• Cunoaşterea unor elemente ale dreptului procesual penal şi
7.1 Obiectivul general al
criminalisticii
disciplinei
•

7.2 Obiectivele specifice

•
•
•
•
•
•

Se urmăreşte ca absolventul să aibă o imagine foarte clară , care
operează dreptul procesual penal în materie de investigaţie
criminalistică , a modificărilor aduse codului de procedură penală
şi a unor legi speciale cu privire la combaterea criminalităţii
cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a
noţiunilor specifice disciplinei)
cunoasterea noţiunilor specifice dreptului penal şi criminalisticii;
explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum si
a conţinuturilor teoretice si practice ale interferenţei celor două
discipline;
cunoasterea principiilor pe baza cărora funcţionează dreptul
penal şi criminalistica
capacitatea de a interpreta normele de drept penal în raport
cu situaţiile concrete semnalate de criminalistică

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

13.
Sesizarea organelor de urmărire penală Probele Prelegere interactiva;
(noţiune, clasificare, categorii de probe);

Observaţii
4 ore
4 ore

14.

Mijloacele de probă;

15.
Declaraţiile părţilor şi declaraţiile martorilor
(procedura de ascultare, protecţia martorilor);
16.
Înscrisurile ca mijloace de probă. Intercepările
şi înregistrările audio-video;
17.
Mijloacele materiale de probă (ridicarea de
obiecte şi înscrisuri, percheziţia);

4 ore

4 ore

4 ore

4 ore
18.
Expertizele criminalistice Cercetarea la faţa
locului. Reconstituirea;
recunoaştere

4 ore

20.
Folosirea interpreţilor Folosirea investigatorilor
acoperiţi;

4 ore

19.
Prezentarea
Confruntarea;

Bibliografie

pentru

10. Codul Penal. Codul de Procedura Penala, Ed. ingrijita si addnotata de Tudorel Toader, Ed.
Hamangiu, Bucuresti, 2018Vintilă Dongoroz- Explicaţii teoretice ale Codului penal român si
Explicaţii ale Codului de procedură penală român, Editura Academiei, Bucureşti, 1970 şi 1975
11. Vasile Lăpăduși, Dan Voinea, Metode și tehnici criminalistice folosite în investigarea
infracțiunilor de corupție, asimilate sau conexe, Ed. Asociația Criminaliștilor din România,
București, 2017
12. Constantin Duvac, Ginel Postolache, Vasile Lăpăduș, Investigarea Criminalistică a
Infracțiunilor de Corupție, Ed. Asociația Criminaliștilor din România, București, 2012Emilian
Stancu- Tratat de criminalistică, Editura Actami, Bucureşti,
13. 2004
14. Vasile Bercheşan- Cercetarea penală, Editura Actami, Bucureşti, 2002 Alexandru PinteaDrept procesual penal, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
15. Alexandru Pintea- Urmărirea penală, fază a procesului penal, Editura Ministerului
Administraţiei si Internelor, Bucureşti, 2004
16. Alexandru Pintea- Impactul modificărilor legislative penale şi procesual penale asupra
investigaţiilor criminalistice, Editura Era, 2005 Revista Română de Criminalistică nr.181/1999-2012, editor Asociaţia Criminaliştilor din România
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Continutul disciplinei ofera cunostinte, abilitati si competente pentru cresterea performantei in
accesarea si managementul proiectelor europene
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
Examen
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs,
gradul de însuşire a limbajului de
specialitate
Elaborarea unor referate, lucrari
Evaluare continuă
de specialitate, pe baza
jurisprudentei si documentarii
on-line

10.3 Pondere
din nota finală
50%

50%

10.5
Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă
• Elaborarea, susținerea și promovarea prin realizarea a minim 50% din cerințele aferente tuturor
formelor de evaluare continuă;
• Notarea pe parcurs este luată în calcul în anul curent, inclusiv în sesiunea de reprogramare. Pentru
promovare, nota la evaluarea finală trebuie să fie minimum cinci.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

01.10.2019

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

01.10.2019

..............................................................

FIŞA DISCIPLINEI
2019-2020

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

1.2 Facultatea

DREPT ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE

1.3 Departamentul

Drept Public şi Drept Privat

1.4 Domeniul de studii

Drept

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studii/
Calificarea

Master Stiinte penale si criminalistica

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

Problematica dreptului penal din perspectivă istorică
MDSED115

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Tutunaru Mircea

2.3 Titularul activităţilor de
seminar

Conf. univ. dr. Tutunaru Mircea

2.4 Anul de
studiu

I

2.5
Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

Examen

2.7 Regimul disciplinei

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care:

2

3.2 curs
3.4 Total ore din planul
de învăţământ

42

din care:
3.5 curs

1
3.3 seminar/laborator

28

14
3.6 seminar/laborator

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

46

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

20

Pregătire teme, referate, portofolii și eseuri

10

Tutorial

-

Examinări

2

Alte activităţi...................................

5

3.7 Total ore studiu individual

83

3.9 Total ore pe semestru

125

3.10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

•

4.2de competenţe

•

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
cursului

•

Cursul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia.

5.2. de desfășurare a
seminarului/laboratorului

•

Seminarul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de
predare multimedia.

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei)
➢ Cunoasterea sintezei juridice si institutionale daco-romane si a creatiei
originale a poporului român, care au stat la baza formarii dreptului
românesc si a institutiilor politico – statale ale românilor;
➢ Cunoasterea etapelor evolutiei dreptului românesc sub influenta
dreptului roman;
➢ Intelegerea sensurilor proprii categoriilor si conceptelor juridice ale
vechiului drept românesc;

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
➢ Studierea documentelor vechiului drept românesc;
➢ Interpretarea acestor documente si explicarea institutiilor juridice pe care
le consacra din perspectiva metodei dialectice de cercetare a
fenomenului juridic in evolutia sa istorica in stransa legatura cu baza
economica a societatii.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare
şi de aplicare)
➢ Examinarea hrisoavelor domnesti, pentru a surprinde modul de aplicare
la cazuri particulare a institutiilor dreptului penal
➢ Intelegerea continutului si fizionomiei actuale a unor institutii juridice de
drept penal, prin cunoasterea originii si evolutiei lor istorice si a figurilor
juridice care le-au precedat;
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice /
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice /
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice /
angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi
similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
➢ manifestarea unor atitudini pozitive si responsabile faţă de domeniul
dreptului penal și criminalisticii;
➢ - cultivarea unui mediu stiinţific centrat pe valori si relaţii democratice;
➢ - promovarea unui sistem de valori culturale, morale si civice;
➢ - valorificare optimă si creativă a propriului potenţial în activităţile
stiinţifice;
➢ - dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea
grupurilor sociale,
➢ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu
responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională.

Competenţe
transversale

•
•
•

Formarea unei viziuni complete si corecte asupra sistemului nostru de drept, surprinderea
atat a dinamicii sale cat si a permanentelor juridice romanesti;
Surprinderea influentelor externe asupra evolutiei istorice a dreptului românesc;
Formarea constiintei nationale prin cunoasterea institutiilor politice si juridice românesti
de straveche traditie, ca o componenta a continuitatii poporului român in spatiul carpato
– danubiano – pontic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul
disciplinei

general

al

•
•
•
•

7.2 Obiectivele specifice

•
•
•
•

Scopul cursului este cunoaşterea noţiunilor specifice dreptului
penal din perspectiva istorica;
Explicarea şi interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale
acestei discipline;
Cunoaşterea principiilor de bază pe care se fundamentează
dreptul penal in evolutia sa istorica;
Capacitatea de a interpreta normele de drept referitoare la
problematica dreptului penal din perspectiva istorica.
Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a sistemului
judiciar din Romania si a normelor juridice, de-a lungul
timpului;
Cunoşterea şi interpretarea legislaţiei dreptului penal;
Identificarea metodelor de analiză şi înţelegere a studiilor de
caz şi a speţelor, analiza datelor.
Folosirea metodei comparative pentru identificarea
particularităţilor domeniul dreptului penal;

8. Conţinuturi
8. 1 Curs
8.

Metode de predare

Considerații generale ale dezvoltării dreptului în perioada Prelegere interactiva;
antică la români

9. Organizarea politica si dreptul penal în Dacia provincie
romană.

Observaţ
ii
4 ore

4 ore

10. Normele juridice de drept penal la români în secolele IV – XV
11. Dreptul penal român în perioada feudalismului dezvoltat și
instituțiile legii tării

4 ore

12. Evoluția dreptului penal românîn feudalismul dezvoltat .
4 ore
13. Organizarea de stat și dreptul penal în țările române în
perioada descompunerii feudalismului
14. Problemele politico – juridice penale ale revolutiei de la 1821.

4 ore

15. Organizarea de stat si dreptul penal in Țara Româneasca si
Moldova in timpul regimului regulamentar

4 ore

16. Problemele politico – juridice penale ale revolutiei de la 1848.
4 ore
17. Evolutia dreptului penal in Tara Româneasca si Moldova in
perioada 1848-1856.
18. Formarea statului român modern si dreptului penal in
perioada 1866-1918

4 ore

19. Organizarea de stat si dreptul penal in Transilvania in perioada
liberalismului austriac si a dualismului austro – ungar
20. Evolutia statului si dreptului penal in Romania Mare in
perioada interbelica

4 ore

Evoluția dreptului penal în perioada 1945-1990.
3.

5 ore

5 ore

5 ore

5 ore
Bibliografie

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Codul Penal. Codul de Procedura Penala, Ed. ingrijita si addnotata de Tudorel Toader, Ed.
Hamangiu, Bucuresti, 2018
Mircea Tutunaru, Dumitru Cioana, Istoria Statului si Dreptului Romanesc, Ed. Maiastra TgJiu, 2018, ISBN 978-606-516-979-1
Emil Cernea, Emil Molcut, Istoria statului și dreptului românesc, Ediție revăzută și adăugită,
Ed. Universul Juridic, București, 2004, 2013
D. Alexandresco, Droit ancien et moderne de la Roumanie. Etude de legislation
comparee, Paris – Bucuresti, 1898.
P.Negulescu, Histoire du droit et des institutions de la Roumanie. Vol. 1 Paris, 1898.
V. Onisor, Istoria dreptului român. Editia a II-a, Cluj, 1925.
I. Peretz, Curs de istoria dreptului român. 4 vol. Editia a II- a Bucuresti, 1926 – 1931.
Stefan Berechet, Istoria dreptului românesc. Bucuresti, 1938 – 1939.
C.A. Spulber, Curs de istoria dreptului. Bucuresti, 1941.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

G. Fotino, Curs de istoria dreptului românesc. Bucuresti, 1940- 1941.
S.G. Longinescu, Istoria dreptului românesc din vremile cele mai vechi si pana astazi.
Bucuresti, 1948.
Vladimir Hanga, Istoria statului si dreptului R.P.R. vol. 1, Editia a III-a, 1957.
Emil Cernea, Istoria statului si dreptului românesc. Bucuresti, 1971.
A. Radulescu, Pagini din istoria dreptului românesc. Bucuresti, 1972.
L. P. Marcu, Istoria dreptului românesc. Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2000
D.Firoiu, Istoria statului si dreptului românesc. Bucuresti, 1976.
P. Gogeanu, Istoria dreptului românesc. Bucuresti, 1985.
I. Ceterchi si colectiv. Istoria dreptului românesc. 2 vol., Editura Academiei, Bucuresti,
1980 - 1987.
▪ Mircea Tutunaru, Istoria statului și dreptului românesc, Editura Scrisul Românesc, Craiova,
2012, 2015, 2018

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul disciplinei ofera cunostinte, abilitati si competente pentru cresterea performantei in accesarea
si managementul proiectelor europene

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Frecvenţă, parcurgerea

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Examen

50%

Evaluare continuă

50%

bibliografiei, cunoaşterea

10.4 Curs

informaţiei predate la curs, gradul
de însuşire a limbajului de
specialitate
Elaborarea unor referate, lucrari de
specialitate, pe baza jurisprudentei
si documentarii on-line

10.5
Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă
• Elaborarea, susținerea și promovarea prin realizarea a minim 50% din cerințele aferente tuturor formelor
de evaluare continuă;
• Notarea pe parcurs este luată în calcul în anul curent, inclusiv în sesiunea de reprogramare. Pentru
promovare, nota la evaluarea finală trebuie să fie minimum cinci.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

01.10.2019

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

01.10.2019

..............................................................

FIŞA DISCIPLINEI
2019-2020
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
superior
1.2 Facultatea
DREPT ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE
1.3 Departamentul
Drept Public şi Drept Privat
1.4 Domeniul de studii
Drept
1.5 Ciclul de studii
Master
1.6 Programul de studii/
Master Stiinte penale si criminalistica
Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Interferențe între dreptul procesual penal și criminalistică
Codul disciplinei
MDSED112
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Voinea Dan
2.3 Titularul activităţilor de
Conf. univ. dr. Voinea Dan
seminar
2.4 Anul de
I 2.5
II 2.6 Tipul de
Examen 2.7 Regimul
DS
studiu
Semestrul
evaluare
disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care:
1
1
3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul
28
din care:
14
14
de învăţământ
3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
30
Pregătire teme, referate, portofolii și eseuri
10
Tutorial
Examinări
2
Alte activităţi...................................
5
3.7 Total ore studiu individual
97
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum •
4.2de competenţe

•

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
• Cursul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de
cursului
predare multimedia.
5.2. de desfășurare a
• Seminarul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament
seminarului/laboratorului
de predare multimedia.

6. Competenţele specifice acumulate
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei)
➢ Cunoasterea institutiilor de drept procesual penal si interferentele
acestora cu criminalistica;
➢ Cunoasterea etapelor evolutiei sistemului legislativ penal si evolutia
istorica a criminalisticii, precum si a metodelor de investigare a
infractiunilor;
➢ Problematica in materie de cooperare international in material
investigatiilor criminalistice

Competenţe profesionale

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
➢ Studierea legislatiei nationale si internationale in materie, precum si
analiza evolutiei fenomenului infractional;
➢ Interpretarea normelor juridice penale pe baza doctrinei si practicii
nationale si internationale.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare
şi de aplicare)
➢ Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte
instrumente juridice internaţionale, prin următorii descriptori:
- Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi
european şi a principalelor instrumente juridice internaţionale
- identificarea prevederilor legale din legislaţia românească,
aplicabile într-un context determinat;
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice /
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice /
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice /
angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi
similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
➢ manifestarea unor atitudini pozitive si responsabile faţă de domeniul
dreptului procesual penal și criminalisticii;
➢ - cultivarea unui mediu stiinţific centrat pe valori si relaţii democratice;
➢ - promovarea unui sistem de valori culturale, morale si civice;
➢ - valorificare optimă si creativă a propriului potenţial în activităţile
stiinţifice;
➢ - dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea
grupurilor sociale,
➢ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu
responsabilităţi similare – participarea la propria dezvoltare profesională.

Competenţe
transversale

•
•

Descrierea principalelor concepte, teorii, metodologii şi proceduri utilizate în
organizarea şi funcţionarea structurilor de investigare;
-Formularea de ipoteze şi operaţionalizarea conceptelor cheie şi principiilor
fundamentale pentru explicarea şi interpretarea proceselor şi fenomenelor cu care se
confruntă sistemul judiciar;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
• Cunoaşterea unor elemente ale dreptului procesual penal şi
7.1 Obiectivul general al
criminalisticii
disciplinei
•

7.2 Obiectivele specifice

•
•
•
•
•
•

Se urmăreşte ca absolventul să aibă o imagine foarte clară , care
operează dreptul procesual penal în materie de investigaţie
criminalistică , a modificărilor aduse codului de procedură penală
şi a unor legi speciale cu privire la combaterea criminalităţii
cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a
noţiunilor specifice disciplinei)
cunoasterea noţiunilor specifice dreptului dreptului procesual
penal şi criminalisticii;
explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum si
a conţinuturilor teoretice si practice ale interferenţei celor două
discipline;
cunoasterea principiilor pe baza cărora funcţionează dreptul
procesual penal şi criminalistica
capacitatea de a interpreta normele de drept procesual penal în
raport
cu situaţiile concrete semnalate de criminalistică

8. Conţinuturi

Sesizarea organelor de
urmărire penală

Prelegere

Observa
ţii
2

Probele (noțiune, clasificare, categorii de
probe)

Prelegere

2

Mijloacele de probă

Prelegere

2

Declarațiile pârților şi declarațiile martorilor
(procedura de ascultare, protecția martorilor)

Prelegere

2

Prelegere

2

Prelegere

2

8. 1 Curs

Metode de predare

Înscrisurile ca mijloace de probă interceptările şi
înregistrările audio-video
Mijloacele materiale de probă (ridicarea de obiecte şi
înscrisuri, percheziția)

Expertizele criminalistice

Prelegere

4

Cercetarea la fața locului

Prelegere

2

Reconstituirea

Prelegere

2

Prezentarea pentru recunoaștere

Prelegere

2

Confruntarea folosirea interpreților

Prelegere

2

Folosirea investigatorilor acoperiți

Prelegere

4

Sesizarea organelor de
urmărire penală

Dezbatere interactiva;

1

Probele (noțiune, clasificare, categorii de
probe)

Dezbatere interactiva;

1

Mijloacele de probă

Dezbatere interactiva;

1

Declarațiile pârților şi declarațiile martorilor
(procedura de ascultare, protecția martorilor)

Dezbatere interactiva;

1

Studii de caz

1

Mijloacele materiale de probă (ridicarea de obiecte şi
înscrisuri, percheziția)

Studii de caz

1

Expertizele criminalistice

Studii de caz

2

Cercetarea la fața locului

Studii de caz

1

Reconstituirea

Studii de caz

1

Prezentarea pentru recunoaștere

Studii de caz

1

Confruntarea folosirea interpreților

Studii de caz

1

Folosirea investigatorilor acoperiți

Studii de caz

2

Seminar

Înscrisurile ca mijloace de probă interceptările şi
înregistrările audio-video

Bibliografie
51) Codul Penal. Codul de Procedura Penala, Ed. ingrijita si addnotata de Tudorel Toader, Ed.
Hamangiu, Bucuresti, 2018
52) C-tin. Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român - partea generală, Editura Universul
Juridic, Bucuresti, 2014;
53) Udroiu, Mihail, Procedura penala. Partea speciala. Editia a 5-a, Editura C.H. Beck,
Bucuresti, 2018
54) Stancu Emilian, Tratat de criminalistica, Ed. a 6-a, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015
55) Teodor Manea, Criminalistica – Teste grila, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2017
56) Ramona Dobreanu (Mahmood), Investigarea criminalistica si psihologica a crimelor si
criminalilor in serie, Ed. Sitech CFraiova, 2018

57) Emilian Stancu, Petrut Ciobanu, Criminalistică. Metodologia criminalistica, Ed Universul
Juridic, Bucureşti,2018
58) Dan Voinea, Criminalistica. Curs universitar, Ed. Carol Davila, Bucuresti, 2015
59) Lavinia Valeria Lefterache, Drept penal partea generală. Curs pentru studenţii anului II,
ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2011;
60) Lavinia Valeria Lefterache, Drept penal partea generală - note de curs, Editura Universul
Juridic, Bucureşti 2014;
61) C. Bulai, B. N. Bulai - Manual de drept penal, partea generală, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2007;
62) C. Bulai, C. Mitrache, C. Mitrache, L. Lefterache - Culegere de probleme din practica
judiciara - pentru uzul studentilor, ediţia a VII- a revăzută şi adăugită, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2012.
63) F. Streteanu, D. Niţu, Drept Penal.Partea generală, curs universitar, vol.I, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2014;
64) G. Antoniu, T. Toader (coordonatori), G. Antoniu, Gh. Ivan, C. Bulai, C-tin Mitrache, B. N.
Bulai, I. Molnar, C-tin Duvac, I. Pascu, I. Griga, V. Paşca, I. Ifrim, O. Petrescu (autori),
Explicaţiile noului Cod penal, vol. I, art. 1 - 52, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
65) G. Antoniu, T. Toader (coordonatori), A. Boroi, C-tin Mitrache, V. Brutaru, Cr. Mitrache,
B. N. Bulai, I. Molnar, C. Bulai, I. Ristea, Şt. Daneş, C-tin Sima, C-tin Duvac, V.
Teodorescu, M-K Guiu, I. Vasiu, I. Ifrim, A. Vlăşceanu (autori), Explicaţiile noului Cod
penal, vol. II, art. 53 - 187, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
66) G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L. V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.- M.
Vasile, Codul penal. Comentariu pe articole, Editura CH Beck, Bucureşti, 2014;
67) V. Paşca, Drept penal. Partea generală, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul
Juridic, 2015.
68) A. CRIŞU, Drept procesual penal partea generală, Editura Hamangiu, 2016.
69) Stancu Emilian, Tratat de criminalistica, Ed. a 6-a, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Continutul disciplinei ofera cunostinte, abilitati si competente pentru cresterea performantei in
accesarea si managementul proiectelor europene
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
Examen
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs,
gradul de însuşire a limbajului de
specialitate
Elaborarea unor referate, lucrări
Evaluare continuă
de specialitate, pe baza
jurisprudenței si documentarii
on-line

10.3 Pondere
din nota finală
50%

50%

10.5
Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă
• Elaborarea, susținerea și promovarea prin realizarea a minim 50% din cerințele aferente tuturor
formelor de evaluare continuă;
• Notarea pe parcurs este luată în calcul în anul curent, inclusiv în sesiunea de reprogramare. Pentru
promovare, nota la evaluarea finală trebuie să fie minimum cinci.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

01.10.2019

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

01.10.2019

..............................................................

FIŞA DISCIPLINEI
2019 - 2020
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/
Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de
seminar
2.4 Anul de
I 2.5
studiu
Semestrul

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU”
DREPT SI ŞTIINŢE ECONOMICE TARGU JIU
DREPT PUBLIC SI DREPT PRIVAT
Drept
Master
Master Stiinte penale si criminalistica

PRACTICA DE SPECIALITATE
MDSED1212
Conf. univ. dr. Voinea Dan
Conf. univ. dr. Voinea Dan
2

2.6 Tipul de
evaluare

C6

2.7 Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care:
3.3 seminar/laborator
3.2 curs
3.4 Total ore din planul
60
din care:
3.6 seminar/laborator
de învăţământ
3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual
60
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
2

DS

60
ore
20
38
2
0

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Nu este cazul
4.2de competenţe Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
cursului
5.2. de desfășurare a
Practica se va desfăşura în cadrul unei organizaţii gazdă care desfăşoară
seminarului/laboratorului activităţi din domeniul de studii pe baza unei Convenţii de practică.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cunoaşterea conceptelor de bază în ceea ce priveşte normalizarea, armonizarea şi reglementările
juridice în România;
 Utilizarea corectă a termenilor de specialitate, din domeniul juridic
 Cunoasterea si înţelegerea legislaţiei si a normelor de drept;

Integrarea în echipe multidisciplinare si asumarea de responsabilităţi specifice în domeniul
juidic, prin abilităţi de comunicare;
 Autoevaluarea nevoii de continuare a formării profesionale, prin valorificarea
oportunităţilor de identificare si asimilare de noi cunostinţe în domeniu;
 Fundamentarea de soluţii la probleme de natură juridica, inclusiv prin utilizarea TIC;
 Capacitatea de a transpune în practică informaţiile dobândite;
 Capacitatea şi abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general
Facilitarea dobândirii de competenţe tehnice/profesionale, prin
al disciplinei
completarea şi adâncirea cunoştinţelor practice în domeniul juridic,
precum şi a dobândirii abilităţilor necesare aprofundării elementelor de
drept şi nu numai.
7.2 Obiectivele
 Interpretarea şi aplicarea reglementărilor/normelor legale în vigoare;
specifice
 Familiarizarea studenţilor cu programele informatice utilizate în
domeniul juridic.
 Formarea gândirii critic-reflexive, stimularea exprimării şi
argumentării părerilor personale cu privire la realitatea practică.

8. Conţinuturi
8. 1 Lucrări practice (P)

Metode de predare

Observaţii

CRIMINALISTICA ȘI MASS-MEDIA

Studiu de caz

INTERFERENȚE ÎNTRE DREPTUL
PROCESUAL PENAL ȘI
CRIMINALISTICĂ
INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ A
INFRACȚIUNILOR COMISE CU
VIOLENȚĂ
ELEMENTE DE INTERFERENȚĂ ÎNTRE
PSIHOLOGIA JUDICIARĂ ȘI
CRIMINALISTICĂ
INSTRUMENTE ALE COOPERĂRII
INTERNAȚIONALE ÎN VEDEREA
VALORIFICĂRII MIJLOACELOR
CRIMINALISTICE DE PROBĂ
INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ A
INFRACȚIUNILOR DE CORUPȚIE

Studiu de caz

Timp alocat pe fişă–
10 ore
Timp alocat pe fişă–
10 ore

Studiu de caz

Timp alocat pe fişă–
10 ore

Studiu de caz

Timp alocat pe fişă–
10 ore

Studiu de caz

Timp alocat pe fişă–
10 ore

Studiu de caz

Timp alocat pe fişă–
10 ore

CERCETAREA ACCIDENTELOR DE
MUNCĂ
ACȚIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL
PENAL
CRIMĂ ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

Studiu de caz
Studiu de caz
Studiu de caz

Timp alocat pe fişă–
10 ore
Timp alocat pe fişă–
10 ore
Timp alocat pe fişă–
10 ore

]Bibliografie:
1. Ghidul de practică al studentului/masterandului – site UTM
2. Codul Penal. Codul de Procedura Penala, Ed. ingrijita si addnotata de Tudorel Toader,
Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2018
3. C-tin. Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român - partea generală, Editura
Universul Juridic, Bucuresti, 2014;
4. Udroiu, Mihail, Procedura penala. Partea speciala. Editia a 5-a, Editura C.H. Beck,
Bucuresti, 2018
5. Stancu Emilian, Tratat de criminalistica, Ed. a 6-a, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015
6. Ramona Dobreanu (Mahmood), Investigarea criminalistica si psihologica a crimelor si
criminalilor in serie, Ed. Sitech CFraiova, 2018
7. Emilian Stancu, Petrut Ciobanu, Criminalistică. Metodologia criminalistica, Ed Universul
Juridic, Bucureşti,2018
8. Dan Voinea, Criminalistica. Curs universitar, Ed. Carol Davila, Bucuresti, 2015
9. C. Bulai, C. Mitrache, C. Mitrache, L. Lefterache - Culegere de probleme din practica
judiciara - pentru uzul studentilor, ediţia a VII- a revăzută şi adăugită, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2012.
10. G. Antoniu, T. Toader (coordonatori), G. Antoniu, Gh. Ivan, C. Bulai, C-tin Mitrache, B.
N. Bulai, I. Molnar, C-tin Duvac, I. Pascu, I. Griga, V. Paşca, I. Ifrim, O. Petrescu (autori),
Explicaţiile noului Cod penal, vol. I, art. 1 - 52, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
11. G. Antoniu, T. Toader (coordonatori), A. Boroi, C-tin Mitrache, V. Brutaru, Cr. Mitrache,
B. N. Bulai, I. Molnar, C. Bulai, I. Ristea, Şt. Daneş, C-tin Sima, C-tin Duvac, V.
Teodorescu, M-K Guiu, I. Vasiu, I. Ifrim, A. Vlăşceanu (autori), Explicaţiile noului Cod
penal, vol. II, art. 53 - 187, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
12. V. Paşca, Drept penal. Partea generală, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura
Universul Juridic, 2015.
13. A. CRIŞU, Drept procesual penal partea generală, Editura Hamangiu, 2016.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este discutat cu experţi din domeniul juridic, fiind adaptat la cerinţele actuale.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3
Pondere
din nota
finală

- Răspunsurile la colocviu (evaluarea finală)

Examinare orala

- Activităţile gen
teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc.

50%
50%

10.6 Standard minim de performanţă
• Parcurgerea stagiului de practică în organizaţia gazdă
• Elaborarea raportului şi a caietului de practică
• Evaluarea cu calificativul admis pe toate cele doua componente.

Data completării

Semnătura titularului

01.10.2019

Data avizării în departament
01.10.2019

Semnătura directorului de departament

