
FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea STIINTE PENALE 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  CRIMINALITATE ORGANIZATA SI CORUPTIE 

       Codul disciplinei D.1.1.5 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ.dr.Codrut Olaru 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf. univ.dr.Codrut Olaru 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E1 2.7 Regimul disciplinei DO 

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

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 26 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 100 

3.10 Numărul de credite 4 

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

4.2 de competenţe   -Lingvistice: cunoașterea a cel puțin unei limbi de circulație internațională 
-Tehnice: operare PC 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 
 
 



6.Competenţe specifice accumulate 
 
Competenţe profesionale CP1. Cunoaşterea și înţelegerea conceptelor în combatere  criminalității 

organizate și corupției 
CP2. Cunoașterea și aplicarea normelor juridice de  combatere a  criminalității 
organizate și corupției 
CP3. Dobândirea cunoștințelor pentru aplicabilitatea practică a normelor 
teoretice însușite 

  

Competenţe transversale CT1. Stabilirea și aplicarea unui mod de muncă riguros/ferm/responsabil 
CT2. Continuitate în formarea continuă 

  

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei • Dobândirea de cunoștințe teoretice și practice în  combaterea criminalității 

organizate și a corupției    
  

7.2 Obiectivele specifice • corelarea normelor de drept material  și drept procesual 
• corelarea normelor penale din legi speciale și din Codul penal 
• dobândirea elementelor de bază teoretice și practice ale criminalității 
organizate (trafic droguri/trafic persoane/terorism/ criminalitate informatică, 
etc.) 
• deprinderea aplicării normelor teoretice de incriminare la  situații practice prin 
prezentarea unor studii de caz 

  

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. NOŢIUNEA  SI  PARTICULARITĂŢILE  CRIMINALITĂŢII  
ORGANIZATE                                              
       - Apariţia si evoluţia criminalităţii organizate. Factori 
determinanţi. Particularităţi. 
     - Conceptul internaţional şi naţional asupra criminalităţii 
organizate. Norme de incriminare. 

    - Moduri de manifestare a criminalităţii organizate pe plan 
intern şi internaţional. 

Prelegere 

Dezbatere 

 2 ore 

2. TRAFICUL ŞI CONSUMUL DE DROGURI                                                                                                          

             - Noţiuni generale. Norme de incriminare 

             - Prezentări cazuri practice 

Prelegere 

Dezbatere 

 4 ore 

3. TRAFICUL DE PERSOANE ŞI MIGRANŢI                                                                            

              - Noţiuni generale. Norme de incriminare 

              - Prezentări cazuri practice 

Prelegere 

Dezbatere 

 2 ore 

4. CRIMINALITATEA INFORMATICĂ                                                                                       

              - Noţiuni generale. Norme de incriminare 

              - Prezentări cazuri practice 

 

Prelegere 

Dezbatere 

 2 ore 



5. CRIMINALITATEA AFACERILOR. SPĂLAREA BANILOR                                          

              - Noţiuni generale. Norme de incriminare 

              - Prezentări cazuri practice 

Prelegere 

Dezbatere 

 4 ore 

6. TERORISM ŞI FINANŢAREA TERORISMULUI                                                                   

              - Noţiuni generale. Norme de incriminare 

              - Prezentări cazuri practice 

Prelegere 

Dezbatere 

 2 ore 

7. CORUPŢIE - INFRACŢIUNI ASIMILATE ŞI CONEXE                                                    

              - Noţiuni generale. Norme de incriminare 

              - Prezentări cazuri practice 

Prelegere 

Dezbatere 

2 ore 

8. MIJLOACE PROCEDURALE SPECIFICE DE INVESTIGARE A 
CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE ŞI A CORUPŢIEI                                                                                             

    - Prezentarea principalelor metode speciale  de supraveghere 
sau cercetare – art.138 C.p.p.      

                 - a) interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de 
comunicare la distanţă; 

                  -  b) accesul la un sistem informatic; 

                   -  c) supravegherea video, audio sau prin fotografiere; 
                   -  d) localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice; 
                   -  e) obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare 
ale unei persoane; 
                    - f) reţinerea, predarea sau percheziţionarea 
trimiterilor poştale; 
                     -  g) utilizarea investigatorilor sub acoperire şi a 
colaboratorilor; 
                       - h) participarea autorizată la anumite activităţi; 
                      - i) livrarea supravegheată; 
                      - j) obţinerea datelor generate sau prelucrate de 
către furnizorii de reţele publice de     comunicaţii electronice 

Prelegere 

Dezbatere 

 4 ore 

9. INSTITUŢII FUNDAMENTALE CU ATRIBUŢII ÎN COMBATEREA 
CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE ŞI A CORUPŢIEI                                                                                              

      - Prezentarea modului de organizare şi funcţionare a 
D.I.I.C.O.T.  

        - Prezentarea modului de organizare şi funcţionare a D.N.A. 

Prelegere 

Dezbatere 

 2 ore 

10. COOPERAREA JUDICIARĂ INTENAŢIONALĂ ÎN MATERIA 
COMBATERII CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE ŞI A CORUPŢIEI                                                                                 

Prelegere 

Dezbatere 

 2 ore 

11. RECAPITULARE     

 

Prelegere 

Dezbatere 

 
 
2 ore 
 
 
 
 
 
   TOTAL 28 ORE 



 
Bibliografie 

I. Tratate, cursuri, monografii 

Bibliografie: 

I. Tratate, cursuri, monografii 

1. Bercheşan, Vasile, Pletea, Constantin, Drogurile şi traficanţii de droguri, Ed. Paralela 45, Bucureşti, 1998; 
2. Cretin, Thierry, Mafia – pe urmele societăţilor criminale, Ed. RAO, Bucureşti, 2011; 
3. Cristuş, Nicoleta, Evaziunea fiscală şi spălarea banilor. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006; 
4. Dongoroz, Vintilă, Kahane, Siegfried, Oancea, Ion, Fodor, Ilie, Iliescu, Nicoleta, Bulai, Constantin, Stănoiu, 

Rodica, Roşca, Victor, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1969; 
5. Gambetta, Diego, Reuter, Peter, Conspiracy among the Many: The Mafia in Legitimate Business, în The 

Economics of Organized Crime, Cambridge Press, Cambridge, 1995; 
6. Hedeşiu, Emil, Contracararea crimei organizate transfrontaliere, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare, 

Bucureşti, 2005; 
7. Labévière, Richard, Statele Unite şi Islamiştii, Ed. Vivaldi, Bucureşti, 2002; 
8. Mareş, Valeriu V., Există o caracteristică a criminalităţii româneşti?, Ed. Omnia, Iaşi, 2006; 
9. Miclea, Damian, Combaterea crimei organizate, vol. I, Ed. Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 

2004; 
10. Miclea, Damian, Cunoaşterea crimei organizate, Ed. Pygmalion, Ploieşti, 2001; 
11. Olaru, Codruţ, Particularităţile criminalităţii organizate în România, Ed. Hamangiu, 2014; 
12. Olaru, Codruţ, Mijloace specifice de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată, Ed. Hamangiu, 

2014; 
13. Olaru, Codruţ, Unele consideraţii privind Legea monopolului de stat, în Dreptul nr. 11/1999; 
14. Olaru, Codruţ, Aspecte comparative între infracţiunea de proxenetism, prevederile art. 189 alin. (3) Cod penal 

şi dispoziţiile Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, în Dreptul nr. 4/2003; 
15. Olaru, Codruţ, Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, în R.D.P. nr. 4/2004; 
16. Olaru, Codruţ, Unele consideraţii teoretice referitoare la Legea nr. 39/2003 privind combaterea criminalităţii 

organizate, în Dreptul nr. 6/2004; 
17. Olaru, Codruţ, Terorismul. Mijloace legislative de combatere a acestui fenomen, în Dreptul nr. 11/2005; 
18. Olaru, Codruţ, Criminalitatea organizată prevăzută de Legea nr. 39/2003 – grupul infracțional organizat, în Pro 

Lege nr. 1-2/2014; 
19. Olaru, Codruţ, Criminalitatea informatică în reglementarea Codului penal, în Pro Lege nr. 4/2014; 
20. Olaru, Codruţ, Exploatarea unei persoane în contextul actualelor dispoziții ale Codului penal, în Universul 

Juridic, septembrie 2015. 
21. Olaru, Codruţ, Mijloace legislative actuale pentru combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, în 

Revista de Drept Penal nr.1/2015. 
22. Olaru, Codruţ, Desemnarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție 

ca membru de drept în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în Universul Juridic, martie 2016. 
23. Olaru, Codruţ, Conceptul de criminalitate organizată din perspectiva globalizării, (indexat ISI/Web of Science), 

în Manualul Conferinţei Internaţionale “Perspectivele Dreptului Naţional şi European”, UTM, mai 2016. 
24. Olaru, Codruţ,  Necesitatea existenței și funcționării structurilor  militare  de parchet  în cadrul Ministerului 

Public din România, în Revista de Drept Penal nr.3-4/2015. 
25. Olaru, Codruţ, Perspective legislative naționale în materia combaterii traficului și consumului ilicit de droguri 

în context mondial și european, (în curs de indexare ISI) în Manualul Conferinței Internaționale de Drept, Studii 

Europene și Relații Internaționale, Ediția a IV – a, UTM, mai 2017. 

26. Pitulescu, Ion, Al treilea război mondial: crima organizată, Ed. Naţional, Bucureşti, 1996; 
27. Smaller, Patrick, Organized Crime and Europe, Ed. Star, Berlin, 2008; 
28. Soros, George, Criza capitalismului global, Ed. Nemira, Bucureşti, 2001; 
29. Toader, Tudorel, Noul Cod penal, Ed. Hamangiu, 2014; 
30. Voicu, Costică, Ungureanu, Georgeta, Voicu, Adriana Camelia, Investigarea criminalităţii financiar-bancare, Ed. 

Polipress, Iaşi, 2003; 
31. Voicu, Costică şi alţii, Dreptul penal al afacerilor, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003; 
32. Voicu, Costică, Voicu, Adriana Camelia, Geamănu, Ioan, Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor, Ed. 

Pildner&Pildner, Târgovişte, 2006; 



33. Codul Penal – 2014 
34. Codul de procedură penală – 2014 
35. Traficul  și consumul ilicit de droguri – practică judiciară adnotată, Ed. Hamangiu, 2016 
36. Volonciu, Nicolae, Uzlău, Andreea Simona, Noul Cod de procedură penală, Ediția a 2- a, Ed. Hamangiu, 2015; 
37. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transna¬ţio¬nale organizate, Protocolul privind prevenirea, 

reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţie, şi Protocolul 
împotriva traficului ilegal de migranţi pe cale terestră, a aerului şi pe mare, adoptate la 15 noiembrie 2000 la New 
York, ratificate de România prin Legea nr. 565/2002 (M. Of. nr. 813 din 8 noiembrie 2002); 

38. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată în 
M. Of. nr.163 din 6 martie 2014;  

39. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, publicată în M. Of. nr. 783 din 11 
decembrie 2001;  

40. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spă¬lării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată în M. Of. nr. 702 din 12 octombrie 2012; 

41. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, publicată în M. Of. nr. 50 din 29 
ianuarie 2003;  

42. Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală publicată în M. Of. nr. 594 din 
1iulie 2004;  

43. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, publicată în M. Of. nr. 1161 din 8 
decembrie 2004; 

44.  Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în M. Of. nr. 672 din 27 iulie 
2005; 

45. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009; 
46. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, 

publicată în M. Of. nr. 515 din 14 august 2013. 
47. Constituția României 

 
 

 
 
 
 
8.2 Seminar/laborator 

Metode de predare Observaţii 

1. NOŢIUNEA  SI  PARTICULARITĂŢILE  CRIMINALITĂŢII  
ORGANIZATE                                              

 

PREZENTARE CAZURI 
PRACTICE/JURISPRUDENŢĂ RELEVANTĂ 

1 oră 

2. TRAFICUL ŞI CONSUMUL DE DROGURI                                                                                                          PREZENTARE CAZURI 
PRACTICE/JURISPRUDENŢĂ RELEVANTĂ 

2 ore 

3. TRAFICUL DE PERSOANE ŞI MIGRANŢI                                                                            PREZENTARE CAZURI 
PRACTICE/JURISPRUDENŢĂ RELEVANTĂ 

1 oră 

4. CRIMINALITATEA INFORMATICĂ                                                                                       PREZENTARE CAZURI 
PRACTICE/JURISPRUDENŢĂ RELEVANTĂ 

1 oră 

5. CRIMINALITATEA AFACERILOR. SPĂLAREA BANILOR                                              PREZENTARE CAZURI 
PRACTICE/JURISPRUDENŢĂ RELEVANTĂ 

1 oră 

6. TERORISM ŞI FINANŢAREA TERORISMULUI                                                                   PREZENTARE CAZURI 
PRACTICE/JURISPRUDENŢĂ RELEVANTĂ 

1 oră 

7. CORUPŢIE - INFRACŢIUNI ASIMILATE ŞI CONEXE                                                    PREZENTARE CAZURI 
PRACTICE/JURISPRUDENŢĂ RELEVANTĂ 

1 oră 

8. MIJLOACE PROCEDURALE SPECIFICE DE INVESTIGARE A 
CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE ŞI A CORUPŢIEI                                                                                             

PREZENTARE CAZURI 
PRACTICE/JURISPRUDENŢĂ RELEVANTĂ 

2 ore 

9. INSTITUŢII FUNDAMENTALE CU ATRIBUŢII ÎN COMBATEREA 
CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE ŞI A CORUPŢIEI                                                                                              

PREZENTARE CAZURI 
PRACTICE/JURISPRUDENŢĂ RELEVANTĂ 

1 oră 

10. COOPERAREA JUDICIARĂ INTENAŢIONALĂ ÎN MATERIA 
COMBATERII CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE ŞI A CORUPŢIEI                                                                                 

PREZENTARE CAZURI 
PRACTICE/JURISPRUDENŢĂ RELEVANTĂ 

1 oră 

11. RECAPITULARE PREZENTARE CAZURI 
PRACTICE/JURISPRUDENŢĂ RELEVANTĂ 

2 ore 



12.  TOTAL 14 ORE 

Bibliografie: 
 
 

 
 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 

 Disciplina reflectă caracterul de interes actual al problematicii criminalității organizate și corupției și poate 
contribui la formarea cursanților pentru viitoarele profesii juridice 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

 Examen scris 60% 

    

10.5 Seminar/laborator 

 Prezența și implicarea pe 

parcursul semestrului 

30% 

Se acorda un punct din oficiu 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Pentru promovare nota la evaluarea finală trebuie să fie minim 5. 

Data completării 
    01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

Conf. univ.dr. Codrut Olaru 

Semnătura titularului de seminar 
Conf. univ.dr. Codrut Olaru  

Data avizării în departament 
    01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Conf.univ.dr. Constantin Sima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 



 
1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea STIINTE PENALE 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei  Etica si integritate academica 

       Codul disciplinei S.P.1.2.12 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Dr.Serban Mihail Adrian 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  - 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator - 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

24 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator - 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 76 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 

 
 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 de desfăşurare a cursului  - Sala de seminar, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului   

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 

Competenţe profesionale  
CP1.   Înțelegerea și asimilarea normelor și principiilor referitoare la etica 
profesională și integritata academiă în domeniul juridic, precum și în domeniul  
cercetării științifice, drepturile de autor și evitarea plagiatului. 
CP2. Înțelegerea conținutului noțiunii de etică și integritate academică cu 
privire specială în domeniul profesiilor juridice. 
CP3.  Acumularea de cunoștințe referitoare la redactarea textelor științifice 



specifice diverselor genuri academice  în concordanță cu principiile eticii 
cercetării și cu regulile și bunele practici constituite.   
CP4. Cunoașterea și asimilarea regulilor de scriere academică specifice 

diverselor categorii de  documente academice (referat științific, articol 

publicație științifică, proiect de cercetare, lucrare de licență, dizertație și 

doctorat, prezentare multimedia), precum și a  documentelor suport 

(curriculum vitae, scrisoare de intenție). 

Competenţe transversale  
CT1.   Operarea și transpunerea prevederilor din codurile etice și profesionale 
din domeniile profesiilor juridice 
CT2. Dezvoltarea competențelor de realizare a unei cercetări și de redactare a 
produselor academice la standarde ridicate de calitate 
CT2.  Utilizarea corectă și legală  a surselor de documentare în conceperea 
produsului academic. 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Asimilarea de către  studenți /masteranzi a regulilor și  bunelor 
practici ce privesc principiile eticii și integrității academice în materie 
juridică. 

 

7.2 Obiectivele specifice • Transpunerea în conduite specifice a cerințelor eticii și integrității 
academice. Dezvoltarea abilităţilor  de redactare de texte academice 
specifice  activităților profesionale juridice. 

 

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Curs introductiv: prezentarea importanței  cursului, 
precum și a tematicii esențiale ce urmează a fi abordată 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

2. Valori etice fundamentale. Noțiunile de etică și 
integritate academică. Privire specială în domeniul 
juridic.  

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

3. Legislație internă și internațională privind etica și 
integritarea academică în domeniul juridic, precum și  
protecția dreptului de autor  

 

Prelegere 
Dezbatere 

2.ore 

4. Integritatea academică.Integritatea în sistemul de 
învățământ și cercetarea științifică. 

Prelegere 
Dezbatere 

2.ore 

5. Etica universitară.Codurile de etică universitare 
Prelegere 
Dezbatere 

2.ore 

6. Identificarea Plagiatului în lucrările cu caracter 
științific.Plagiatul și combaterea sa  

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

7. Integritatea in sistemul de invatamânt și cercetarea 
științifică.Buna conduită în cercetarea științifică 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

8. Programe utilizate în vederea stabilirii gradului de 
similitudine în lucrarile științifice 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

9. Aspecte de drept comparat privind integritatea 
academică 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

10. Tipuri de produse academice. Referatul științific și 
Proiectul de cercetare (lucrarea de cercetare) 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

11. Tipuri de produse academice. Lucrarea de licență, 
dizertație și doctorat 

Prelegere 
Dezbatere 

1 ora 

12. Reguli specifice de tehnoredactare pentru  produsele Prelegere 1 ora 



academice aduse la cunoștință publică (articole, cărți 
etc.)  

Dezbatere 

13. Prezentarea rezultatelor cercetării 
Prelegere 
Dezbatere 

1 ora 

14. Curs aplicații practice (redactare cod conduită, referat 
științific, plan cercetare, bibliografie academică, 
scrisoare intenție  etc.) 

Prelegere 
Dezbatere 

1 ora 

Bibliografie: 
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43. RAD, I., Cum se scrie un text științific. Disciplinele umaniste, Editura Polirom, București, 2017. 

44. ROȘ, V., Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul de autor, drepturile conexe și drepturile suigeneris, vol. I, Editura C.H. 

Beck, București, 2016. 

45. ROȘ, V., LIVĂDARIU, A., Controversata problemă a protecției ideilor în dreptul român, în R.R.D.P.I. nr. 2/2017. 

46. ROȘ, V., LIVĂDARIU, A., Condiția originalității în operele științifice, în RRDPI nr. 2/2014. 

47. CRAIOVAN, I., Teoria generală a dreptului, Editura Universul Juridic, București, 2007. 

48. ROUBIER., P., Theorie generale du droit, Editura 2, Sirey, Paris, 1951. 

49. SPINEANU-MATEI, O., Proprietatea intelectuală (2) Practica judiciară 2006-2007, Editura Hamangiu, București, 2007. 

50. SPERIUȘI-VLAD, A., Drepturile patrimoniale în proprietatea intelectuală, Editura Universul Juridic, București, 2014. 

51. STAHL, H., Teoria și practica investigațiilor sociale, vol. I, Editura Științifică, București, 1974. 

52. SPINOZA, B., Etica, Editura Științifică, București, 1957. 

53. ȘTEFAN, E.E., Drept administrativ, Partea a II-a Curs universitar, ediția a treia revizuită, completată și actualizată, Editura 

Universul Juridic, București, 2018. 

54. ȘTEFAN, E.E., Răspundere juridică. Privire specială asupra răspunderii în dreptul administrativ, Editura Pro Universitaria, 

București, 2013. 

55. TĂNASE, Adrian-Relu, Managementul neconstituțional și discriminatoriu al dovedirii plagiatului în România, în R.R.D.P.I. 

nr. 1/2017. 

56. TOFAN, D.A., Drept administrativ, vol. II, Editura 4, Editura C.H. Beck, București, 2017. 

57. TOMESCU, M., Deontologia funcționarului public, ediția a IV-a revăzută și adăugită, Editura Pro Universitaria, București, 

2016. 

58. ECO, U., Cum se face o teză de licență, trad. George Popescu, Editura Polirom, , București, 2014. 

59. CRAIOVAN, I., Metodologia juridică, Editura Universul Juridic, București, 2005. 

60. CRAIOVAN, I., Prin labirintul juridic, Editura Universul Juridic, București, 2009. 

61. CETERCHI I., CRAIOVAN, I., Introducere în teoria generală a dreptului, Editura All Beck, București, 1998. 

62. COZMA, C., MĂGURIANU L., în PIVNICERU, M.M, LUCA, C. (coord), Deontologia profesiei de magistrat. Repere 

contemporane, Editura Hamangiu, București. 

(II) Legislație 

1. Constituția României. 

2. Codul civil. 

3. Legea nr. 128/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005, privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum și pentru 

abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date, publicată în M. Of. nr. 503 din 19 iunie 2018. 

4. Legea nr. 163/2015 privind standardizarea națională, publicată în M. Of. nr. 470 din 03 iulie 2015. 

5. Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în M. Of. nr. 18 din 10.01.2011, cu ultima modificare prin Ordonanța de 

urgență a Guvernului, nr. 48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de 

organizarea a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, 

publicată în M. Of. nr. 499 din 18.06.2018. 

6. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea-tehnologică și inovare, publicată în M. 

Of. nr. 505 din 04.06.2004, cu ultima modificare prin O.G. nr. 2/2016, publicată în M. Of. nr. 51 din 21.01.2016, 

aprobată prin Legea nr. 178/2016. 

7. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în M. Of. nr. 530 din 23.07.2003, cu 

ultima modificare prin Legea nr. 69/2018, publicată în M. Of. nr. 245 din 20.03.2018. 

8. Legea nr. 205/2000 pentru ratificarea tratatului OMPI, privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 

1996, publicată în M. Of. nr. 609 din 27.11.2000. 

9. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în M. Of. nr. 60 din data de 26.03.1996, cu 

ultimele modificări prin Legea nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și 

drepturile conexe, republicată în M. Of. nr. 489 din 14.06.2018. 

10. O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în M. Of. nr. 643 din 30 august 2002, 

cu ultima modificare  prin O.U.G. nr. 108/2017 (...), publicată în M. Of. nr. 1018 din 22 decembrie 2017. 

11. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării, publicată în M. Of. nr. 44 din 16 

ianuarie 2017. 

12. H.G. nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în M. Of. nr. 51 din 

18.01.2017. 

13. H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei națională de cercetare, dezvoltare și inovare a României 2014-2020, 



publicată în M. Of. nr. 785 din 28.10.2014. 

14. H.G. nr. 457/2011 privind Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante 

din învățământul superior, publicată în M. Of. nr. 371 din 26.05.2011, cu modificările și completările ulterioare. 

15. H.G. nr. 1062/2011 privind evaluarea și clasificarea în vederea certificării instituțiilor, publicată în M. Of. nr. 804 din 

14.11.2011. 

16. Ordinul MECTS nr. 211/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de 

Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării precum și a componenței nominale a acestuia, publicat în 

M. Of. nr. 287 din 24.04.2017. 

17. Ordinul MENCS nr. 3485/2016 privind lista programelor recunoscute de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor și Certificatelor Universitare și utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii 

universitare de doctorat și al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice, 

publicat în M. Of. nr. 248 din 04.04.2016. 

18. Ordinul MECTS nr. 5381/2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funționare CNATDCU aprobat prin 

Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3482/2016, publicat în M. Of. nr. 788 din 07.10.2016. 

19. Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 6085/2018, publicat în M. Of. nr. 1036 din 22.12.2016. 

20. Ordinul nr. 6129/2016 al ministrului educației și cercetării științifice, publicat în M. Of. nr. 123 din 15 februarie 2017. 

21. Ordinul MECTS nr. 3121/2015 cu privire la obținerea atestatului de abilitare, publicat în M. Of. nr. 107 din 10.02.2015. 

22. Ordinul MEN nr. 5144/2013 privind adoptarea Strategiei anticorupție în educație, publicat în M. Of. nr. 714 din 

20.11.2013. 

23. Regulamentul (U.E) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și 

de abrogarea Directivei 95/46/CE. 

24. Regulamentul (U.E) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2002 privind 

standardizarea europeană. 

25. Directiva 2009/24/CE privind protecția juridică a programelor pentru calculator. 

26. Directiva 96/9/CE privind protecția juridică a bazelor de date. 

27. Directiva 2006/116/CE privind durata de protecție a drepturilor de autor și a anumitor drepturi conexe. 

28. Codul european de conduită pentru integritatea cercetării. 

29. Declarația de la Singapore privind integritatea cercetării. 

30. Carta europeană a cercetătorului. 

31. Concluziile Consiliului Uniunii Europene asupra integrității cercetării. 

(III) Jurisprudență 

1. Curtea Constituțională a României, Decizia nr. 624 din 26 octombrie 2016, publicată în M. Of. nr. 937 din 22.11. 2016. 

2. Hotărârea nr. 724 din 13.10.2015, Secția pentru judecători a CSM, publicată pe 

http://integritate.ifep.ro/jurisprudenra.html, ultima vizualizarea la 9 decembrie 2016, 

http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/files/etica/Codul_Etic_al_UBB.pdf, accesat la data de 16.03.2018. 

3. Fostul Tribunal Ilfov, Audiența de la 22 decembrie 1911 (în cauza Eraclie Sterian și Leon Alcalay, pe de o parte, și F. 

Grunfeld, pe de altă parte), în Dreptul nr. 40/1912. 

(IV) Pagini internet 

1. http://wipo.int/portal/en/ 

2. http://inserm.fr/sites/default/files/2017-08/Inserm_Rapport_Corvol_CharteNationaleIntegriteScientifique_2016.pdf 

3. http://allea.org/wp-

content/uploads/2018/01/FR_ALLEA_Code_de_conduite_europeen_pur_lintegrite_en_recherche.pdf 

4. http://singaporestatement.org/Translations/SS_French.pdf 

5. http://fnrs.be/docs/Charte_europeene_du_chercheur.pdf 

6. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14853-2015-INIT/en/pdf 

7. http://cnatdcu.ro/ 

8. https://edu.ro/sistem-national-cercetare 

9. https://dexonline.ro 

10. http://aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Legislatie_-_Proceduri/2017/Codul_de_Etica_aprobat_in_28_septembrie_2017.pdf 

11. https://integritate.eu 

12. http://alpaconference.ro/declaratie_etica_malpraxis.pdf 

13. http://bmj.ro/articles/2008/11/04/rezolvarea-cazurilor-de-malpraxis-%C3%AEn-cercetarea-

%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83 

14. http://larousse.fr/dictionnaires/francais/plagiat/61301 

15. http://osim.ro 

16. http://orda.ro 

17. http://asro.ro/ 

18. https://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-in-Europe.pdf 

http://integritate.ifep.ro/jurisprudenra.html
http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/files/etica/Codul_Etic_al_UBB.pdf
http://wipo.int/portal/en/
http://inserm.fr/sites/default/files/2017-08/Inserm_Rapport_Corvol_CharteNationaleIntegriteScientifique_2016.pdf
http://allea.org/wp-content/uploads/2018/01/FR_ALLEA_Code_de_conduite_europeen_pur_lintegrite_en_recherche.pdf
http://allea.org/wp-content/uploads/2018/01/FR_ALLEA_Code_de_conduite_europeen_pur_lintegrite_en_recherche.pdf
http://fnrs.be/docs/Charte_europeene_du_chercheur.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14853-2015-INIT/en/pdf
http://cnatdcu.ro/
https://edu.ro/sistem-national-cercetare
https://dexonline.ro/
http://aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Legislatie_-_Proceduri/2017/Codul_de_Etica_aprobat_in_28_septembrie_2017.pdf
https://integritate.eu/
http://alpaconference.ro/declaratie_etica_malpraxis.pdf
http://bmj.ro/articles/2008/11/04/rezolvarea-cazurilor-de-malpraxis-%C3%AEn-cercetarea-%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83
http://bmj.ro/articles/2008/11/04/rezolvarea-cazurilor-de-malpraxis-%C3%AEn-cercetarea-%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83
http://larousse.fr/dictionnaires/francais/plagiat/61301
http://osim.ro/
http://orda.ro/
http://asro.ro/
https://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-in-Europe.pdf
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20. http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/cne/2017/12/Ghid_identificare_plagiat_final_site.pdf 
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8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Bibliografie:  

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

   Conținutul disciplinei  este în acord cu așteptările  mediului academic, precum și ale societății în ansamblu privind pregătirea 

specialiștilor din mediul juridic în în sensul asimilării valorilor eticii și integrității academice, precum și pentru elaborarea de 

produse academice substanțiale și în acord cu exigențele respectării imperativelor legale și etice ale cercetării științifice. 

 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 
   

           Examen Evaluare orală 90% 

10.5 Seminar/laborator 
 - - 

Se acordă din oficiu 1 punct 

10.6 Standard minim de performanţă: 
Cerinţe minime pentru nota 5,00 (cinci) 

- Cunoașterea metodelor de utilizare a surselor în produsele academice și de evitare a plagiatului.  

-  Cunoașterea diferitelor sisteme de citare și utilizarea adecvată a acestora. 

-  Structurarea și  redactarea conform standardelor consacrate a unei lucrări de cercetare. 

 

         Data completării 
01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

Dr.Serban Mihail Adrian 
 

Semnătura titularului de seminar 
 
- 

         Data avizării în          
          departament 

01.10.2019 

 
 

Semnătura  directorului departamentului 
Prof.univ.dr.Constantin Sima 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea ȘTIINȚE PENALE 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei INSTITUȚII DE DREPT PENAL GENERAL APROFUNDAT (1) 

       Codul disciplinei S.P.1.1.1. 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.Alexandru Boroi 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr.Alexandru Boroi 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E1 2.7 Regimul disciplinei DO 

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

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 125 

3.10 Numărul de credite 5 

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

4.2 de competenţe   

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 
 
 
 



6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale  C.P.1 

Cunoaşterea aprofundată a unei arii de specializare şi, în cadrul acesteia, a 
dezvoltărilor teoretice, metodologice șI practice specific programului; utilizarea 
adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale conexe. 
C.P.2 
Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru explicarea și interpretarea unor 
problem de drept în contexte mai largi asociate domeniului. 
Abilităţi 
1. Utilizarea integrală a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de 
informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi. 
2. Elaborarea de proiecte profesionale și de cercetare utilizând inovația, un 
spectru variat de metode, noțiuni, concepte din dreptul intern și dreptul 
comparat. 

Competenţe transversale  C.T.1  
Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de  
independență profesională; 
C.T.2 
Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza 
reflexive a propriei activități; 
C.T.3 
Asumarea de roluri și funcții de conducere a activității grupurilor profesionale. 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoașterea aprofundată a unor instituții juridice complexe din partea generală 

a Dreptului penal. 

7.2 Obiectivele specifice  Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru a rezolva probleme specifice 
domeniului 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs (28 de ore) Metode de predare Observaţii 

1. Infracțiuni praeterintenționate. Teorie și practică judiciară. Prelegeri. 2 ore 

2. Cauzele justificative. Teorie și practică judiciară. Prelegeri. 2 ore 

3. Conținutul constitutiv al infracțiunii. Teorie și practică 
judiciară 

Prelegeri. 2 ore 

4. Legătura de cauzalitate. Teorie și practică judiciară. Prelegeri. 2 ore 

5. Tentativa. Teorie și practică judiciară. Prelegeri. 2 ore 

6. Probleme teoretice și de practică judiciară privind unitatea 
naturală de infracțiuni.  

Prelegeri. 2 ore 

7. Examen teoretic și de practică judiciară referitor la unitatea 
legală de infracțiuni. 

Prelegeri. 2 ore 

8. Aspecte controversate de teorie și practică judiciară privind 
unitatea legală de infracțiuni. 

Prelegeri. 2 ore 

9. Teorie și practică judiciară privind concursul real și formal. Prelegeri. 2 ore 

10. Tratamentul sancționator privind concursul de infracțiuni. 
Probleme teoretice și de practică judiciară 

Prelegeri. 2 ore 

11. Examen teoretic și de practică judiciară privind recidiva 
postcondamnatorie și postexecutorie. 

Prelegeri. 2 ore 



12. Tratamentul sancționator al recidivei. Probleme teoretice și 
de practică judiciară 

Prelegeri. 2 ore 

13. Teorie și practică judiciară privind formele participației 
proprii 

Prelegeri. 2 ore 

14. Aspecte de teorie și practică judiciară privind participația 
improprie.  

Prelegeri. 2 ore 

Bibliografie 

A.Boroi, Drept penal partea generală, Ediția a III-a, Editura CH Beck, 2017;  

A. Boroi, S. Anghel, Fise de drept penal pentru admiterea in magistratura si avocatura, Editia 5, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2019. 

V. Dobrinoiu, I. Pascu, M.A. Hotcă, M. Gorunescu și colaboratorii, Noul Cod penal, Ed. A III-a, Editura CH Beck, București, 2016. 

C. Bulai, B. N. Bulai, Manual de drept penal, Universul Juridic, București, 2007; 

F. Streteanu, Tratat de drept penal, C.H. Beck, București, 2008; 

Jean Pradel, Traite de droit pénal comparé, Dalloz, Paris, 1995; 

G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, droit penal général, Dalloz, 2005; 

R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminal, Cujas, Paris, 2002. 

8.2 Seminar/laborator (14 ore) Metode de predare Observaţii 

1. Infracțiuni praeterintenționate. Teorie și practică judiciară. Studii de caz, jurisprudenta, dezbateri. 1 oră 

2. Cauzele justificative. Teorie și practică judiciară. Studii de caz, jurisprudenta, dezbateri. 1 oră 

3. Conținutul constitutiv al infracțiunii. Teorie și practică 
judiciară 

Studii de caz, jurisprudenta, dezbateri. 1 oră 

4. Legătura de cauzalitate. Teorie și practică judiciară. Studii de caz, jurisprudenta, dezbateri. 1 oră 

5. Tentativa. Teorie și practică judiciară. Studii de caz, jurisprudenta, dezbateri. 1 oră 

6. Probleme teoretice și de practică judiciară privind unitatea 
naturală de infracțiuni.  

Studii de caz, jurisprudenta, dezbateri. 1 oră 

7. Examen teoretic și de practică judiciară referitor la unitatea 
legală de infracțiuni. 

Studii de caz, jurisprudenta, dezbateri. 1 oră 

8. Aspecte controversate de teorie și practică judiciară privind 
unitatea legală de infracțiuni. 

Studii de caz, jurisprudenta, dezbateri. 1 oră 

9. Teorie și practică judiciară privind concursul real și formal. Studii de caz, jurisprudenta, dezbateri. 1 oră 

10. Tratamentul sancționator privind concursul de infracțiuni. 
Probleme teoretice și de practică judiciară 

Studii de caz, jurisprudenta, dezbateri. 1 oră 

11. Examen teoretic și de practică judiciară privind recidiva 
postcondamnatorie și postexecutorie. 

Studii de caz, jurisprudenta, dezbateri. 1 oră 

12. Tratamentul sancționator al recidivei. Probleme teoretice și 
de practică judiciară 

Studii de caz, jurisprudenta, dezbateri. 1 oră 

13. Teorie și practică judiciară privind formele participației 
proprii 

Studii de caz, jurisprudenta, dezbateri. 1 oră 

14. Aspecte de teorie și practică judiciară privind participația 
improprie.  

Studii de caz, jurisprudenta, dezbateri. 1 oră 

Bibliografie 

A.Boroi, Drept penal partea generală, Ediția a III-a, Editura CH Beck, 2017;  

A. Boroi, S. Anghel, Fise de drept penal pentru admiterea in magistratura si avocatura, Editia 5, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2019. 

V. Dobrinoiu, I. Pascu, M.A. Hotcă, M. Gorunescu și colaboratorii, Noul Cod penal, Ed. A III-a, Editura CH Beck, București, 2016. 

C. Bulai, B. N. Bulai, Manual de drept penal, Universul Juridic, București, 2007; 

F. Streteanu, Tratat de drept penal, C.H. Beck, București, 2008; 

Jean Pradel, Traite de droit pénal comparé, Dalloz, Paris, 1995; 

G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, droit penal général, Dalloz, 2005; 

R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminal, Cujas, Paris, 2002. 



 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
 
  

 
10.Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

Cunoașterea aprofundată a 
conceptelor, principiilor și 
metodelor dreptului penal.  

Lucrare scrisă 70% 

    

10.5 Seminar/laborator 

Realizarea unor abilități de 
folosire a conceptelor, 
principiilor și metodelor 
învățate în soluționarea unor 
probleme de drept penal. 

Elaborarea unui referat 20% 

Se acordă din oficiu 1 punct                                                                      10% 

10.6 Standard minim de performanţă        Cunoașterea aprofundată a  conceptelor, principiilor și metodelor dreptului penal. 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

Prof.univ.dr.Alexandru Boroi 

Semnătura titularului de seminar 
 

Prof.univ.dr.Alexandru Boroi 

 
 
Data avizării în departament 

 
01.10.2019 

 
                                           Semnătura  directorului departamentului 

 
Prof.univ.dr.Constantin Sima 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea STIINTE PENALE 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  INSTITUȚII DE DREPT PROCESUAL PENAL APROFUNDAT (1) 

       Codul disciplinei S.P. 1.1.2. 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. univ.dr. Andreea Simona Uzlău 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf. univ.dr. Andreea Simona Uzlău 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E1 2.7 Regimul disciplinei DO 

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

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 144 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 200 

3.10 Numărul de credite 8 

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

4.2 de competenţe   

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 
6.Competenţe specifice accumulate 
 
Competenţe profesionale -  Cunoașterea, utilizarea și interpretarea aprofundată a conceptelor, 



teoriilor, paradigmelor și metodologiilor din domeniul juridic, a principiilor 

și abordărilor caracteristice domeniului procesual penal; 

- Aplicarea aprofundată a tehnicilor și instrumentelor specifice domeniului 

procesual penal; 

- Înțelegerea și aplicarea aprofundată a legislaţiei româneşti, a legislaţiei 

europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale, cu accent pe 

aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor 

referitoare la o problemă de drept procesual penal concretă, pe analiza 

situaţiilor juridice, pe încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi 

pe soluţionarea lor. 

Competenţe transversale • Aplicarea si asumarea valorilor si principiilor deontologice specifice profesiei 
in executarea unor sarcini complexe, interdisciplinare. 

• Dezvoltarea capacitatii de selectare si utilizare eficienta a resurselor si 
tehnicilor de invatare in vederea adaptarii continue a competentelor 
profesionale la dinamica contextului economico-social. 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei 1.  Aprofundarea noţiunilor de drept procesual penal 

2. Cunoașterea și aprofundarea practicii instanţelor judecătoreşti in materie 
procesual penală 

3. Dobândirea unei temeinice pregătiri profesionale 

7.2 Obiectivele specifice •  Însușirea modului de interpretare a normelor de drept procesual penal. 

• Corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitatea de a le aplica in practica 
judiciară. 

• Aprofundarea cunoștințelor din domeniul dreptului procesual penal în 
vederea promovării examenelor de intrare în profesiile juridice și a realizării 
unui activități profesionale performante. 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Principiile fundamentale ale procesului penal 

 

Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

2. Acţiunea penală în procesul penal 

 

Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

3. Acţiunea civilă în procesul penal 

 

 

Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

4.  Participanţii în procesul penal. Dispoziții generale  

 Competenta organelor judiciare  

Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

5. Subiecții procesuali principali și drepturile acestora 
 Părțile și drepturile acestora 

 

Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

6. Asistența juridică și reprezentarea  
 
 

Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

7. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii. Reguli 
generale. Audierea persoanelor 

Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

8. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii. Metode 
speciale de supraveghere sau cercetare. Conservarea datelor 

Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 

2 ore 



informatice 
 

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

9. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii. 
Percheziția. Expertiza și constatarea 

Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

10. Măsurile preventive. Dispoziții generale. Reținerea. Controlul 
judiciar. Controlul judiciar pe cauțiune 

Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

11. Măsurile preventive. Arestul la domiciliu. Arestarea 
preventivă 

Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

12. Alte măsuri procesuale Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

13. Acte procesuale şi procedurale commune. Citarea și 
comunicarea actelor de procedură. Termenele. Cheltuielile 
judiciare 

Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

14. Acte procesuale şi procedurale commune. Nulitățile. Amenda 

judiciară 

 

Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

Bibliografie 
1. Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău (coordonatori), Corina Voicu, Raluca Moroșanu, Victor Văduva, Georgiana Tudor, Daniel 

Atasiei, Teodor-Viorel Gheorghe, Cristinel Ghigheci, Cătălin Mihai Chiriță – Noul Cod de procedură penală comentat, ediția a III-a, 

Editura Hamangiu, București 2017 

2. Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva – Noul Cod de procedură penală. Ghid de aplicare pentru 

practicieni – Ed. Hamangiu, București 2014 

3. Mihail Udroiu – Procedură penală. Partea generală, ediția a 6-a – Editura All Beck, București, 2019 
4. Mihail Udroiu – Procedură penală. Partea specială, ediția a 6-a – Editura All Beck, București, 2019 
5. Mihail Udroiu – Teste grilă. Drept penal și procedură penală. Ediția a 10-a – Editura Universul juridic, București 2019 
6. Noul Cod de procedură penală și reglementările anterioare. Prezentare comparativă. Ediție îngrijită și adnotată de Corina Voicu și 
Andreea Simona Uzlău – Editura Hamangiu, București 2014 
8. Codul de procedură penală – Legea nr. 135/2010 
8. Jurisprudența obligatorie pentru aplicarea noilor Coduri penale, Editura Hamangiu 2014 
9. Legea nr. 302/2004 cu modificările ulterioare 
10. Revista Dreptul 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Principiul separației funcțiilor judiciare Dezbateri, spete 2 ore 

 2. Cauzele care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea 
acțiunii penale 

Dezbateri, spete 2 ore 

3. Soluționarea acțiunii civile în pocesul penal Dezbateri, spete 2 ore 

4. Judecătorul de drepturi și libertăți. Judecătorul de cameră 
preliminară 

Test de verificare a cunoștințelor, dezbateri 2 ore 

5. Părțile și drepturile acestora Dezbateri, spete 2 ore 

 6. Avocatul și drepturile acestuia Dezbateri, spete 2 ore 

 7. Audierea persoanelor Dezbateri, spete 2 ore 

 8. Mandatul de supraveghere tehnică Test de verificare a cunoștințelor, dezbateri 2 ore 

 9. Percheziția domiciliară Dezbateri, spete 2 ore 



 10. Reținerea. Controlul judiciar. Controlul judiciar pe cauțiune Dezbateri, spete 2 ore 

 11. Arestul la domiciliu. Arestarea preventivă Dezbateri, spete 2 ore 

 12. Măsurile asugurătorii Test de verificare a cunoștințelor, dezbateri 2 ore 

 13. Citarea și comunicarea actelor de procedură Dezbateri, spete 2 ore 

 14. Nulitățile Dezbateri, spete 2 ore 

Bibliografie 
1. Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău (coordonatori), Corina Voicu, Raluca Moroșanu, Victor Văduva, Georgiana Tudor, Daniel 

Atasiei, Teodor-Viorel Gheorghe, Cristinel Ghigheci, Cătălin Mihai Chiriță – Noul Cod de procedură penală comentat, ediția a III-a, 

Editura Hamangiu, București 2017 

2. Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva – Noul Cod de procedură penală. Ghid de aplicare pentru 

practicieni – Ed. Hamangiu, București 2014 

3. Mihail Udroiu – Procedură penală. Partea generală, ediția a 6-a – Editura All Beck, București, 2019 
4. Mihail Udroiu – Procedură penală. Partea specială, ediția a 6-a – Editura All Beck, București, 2019 
5. Mihail Udroiu – Teste grilă. Drept penal și procedură penală. Ediția a 10-a – Editura Universul juridic, București 2019 
6. Noul Cod de procedură penală și reglementările anterioare. Prezentare comparativă. Ediție îngrijită și adnotată de Corina Voicu și 
Andreea Simona Uzlău – Editura Hamangiu, București 2014 
8. Codul de procedură penală – Legea nr. 135/2010 
8. Jurisprudența obligatorie pentru aplicarea noilor Coduri penale, Editura Hamangiu 2014 
9. Legea nr. 302/2004 cu modificările ulterioare 
10. Revista Dreptul 

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
 Conţinutul disciplinei este în conformitate cu cerințele pieței juridice, avându-se în vedere, cu precădere, tematica și bibliografia 
necesară pregătirii în vederea promovării examenelor de intrare în profesiile juridice (avocatură, magistratură etc). 

 
10.Evaluare 
 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

 

 Examen scris 60% 

   

10.5 Seminar/laborator 

 

Implicarea în pregătirea şi 

rezolvarea studiilor de 

caz/speţelor/grilelor 

Teste pe parcursul semestrului 30% 

Se acordă din oficiu 1 punct                 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

Conf. univ.dr.Andreea Simona Uzlau 

Semnătura titularului de seminar 
 

Conf. univ.dr.Andreea Simona Uzlău 

Data avizării în departament 
 

01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Prof.univ.dr.Constantin Sima 

 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Cooperare judiciară internaţională în materie penală 

      Codul disciplinei S.P.1.1.3. 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.Constantin Sima 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Constantin Sima 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei DO 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:    

3.2 curs 

2  

3.3 seminar/laborator 

1 

3.4 Total ore din planul  

      de învăţământ 

42 din care:    

3.5 curs 

28  

3.6 seminar/laborator 

14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 11 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  35 

Tutoriat  - 

Examinări 2 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   superior UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea Facultatea de Drept 

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Public 

1.4 Domeniul de studii  Drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii/       Calificarea Ştiinţe Penale 



Alte activităţi................................... - 

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. 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e

 

 - Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic 

- Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 

- Aplicarea legislaţiei româneşti, ale legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale 

- Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state 

- Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă 

- Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi 

în soluţionarea lor 

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 t
ra

n
sv

e
rs

al
e

  - Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi 

responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice 

domeniului 

- Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente 

de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice 



 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea 

rolurilor profesionale specifice 

- 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  •  Aptitudinea de a înţelege, analiza şi interpreta legislaţia, jurisprudenţa şi 
doctrina juridică română şi străină. 

• Culegerea-inclusiv prin utilizarea tehnologiei informatice – de date şi 
informaţii referitoare la o problemă de drept concretă; analiza şi 
interpretarea acestora. 

• Asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme şi situaţii concrete. 

• Aptitudinea de a comunica, a susţine şi a demonstra rezultatele propriei 
activităţi (inclusiv abilităţi retorice şi de a susţine o dezbatere contradictorie). 

• Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de 
probleme în contexte profesionale diferite. 

• Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de 
lucrări, procesarea de informaţii juridice sau baze de date specifice activităţii 
din diferitele structuri organizaţionale. 

• Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de 
circulaţie internaţională. 
 

7.2 Obiectivele specifice  

 

 

 

 

 

-      Analiza situaţiilor de fapt şi încadrarea lor în drept. 

• Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicarea profesională scrisă şi 

verbală, a limbajului juridic de specialitate. 

• Aptitudinea de a înţelege, analiza, interpreta, corela, compara instituţii din 

dreptul naţional cu cele din dreptul comunitar, european şi internaţional 

inclusiv jurisprudenţa. 

• Capacitatea de a utiliza instrumente specifice dreptului în fundamentarea de 
proiecte şi programe, precum şi în derularea şi managementul acestora. 

• Cunoaşterea şi înţelegerea materiei interdisciplinare – Cooperarea judiciară 
internaţională – care presupune însuşirea atât a diferitelor ramuri de drept 
penal, drept public şi privat (drept fiscal, drept administrativ, drept penal al 
afacerilor, drept comercial etc.) care au contingenţă cu afacerile, precum şi 
instituţii care aparţin altor domenii, respectiv: economic, informatic, 
management, marketing etc. 

• Conform prevederilor legale, titularul unei diplome de master are aptitudinea 
de a continua studiile urmând ciclul de studii de doctorat. 



1. Noțiunea și obiectul cooperării judiciare. Necesitatea cooperării 

judiciare internaționale 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

2 ore 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

2. Principiile cooperării judiciare internaționale Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

3. Aplicarea legii penale în timp Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

4. Aplicarea legii penale în spațiu Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

5. Extrădarea. Noțiune. Principii. Evoluție istorică.   Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

6. Extrădarea activă. Condiții. Procedură Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

7. Extrădarea pasivă. Condiții. Procedură Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

8. Extrădarea cetățenilor români. Cooperarea judiciară dintre 

România și Statele Unite ale Americii 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

9. Mandatul european de arestare-o nouă formă de cooperare 

judiciară în cadrul Uniunii Europene 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

10. Emiterea mandatului european de arestare. Probleme 

controversate 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 



către cadrul didactic  

2 ore 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 

11. Executarea mandatului european de arestare. Probleme 

controversate 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

12. Transferul de proceduri în materie penală, recunoașterea și 

executarea hotărârilor judecătorești, a ordonanțelor penale și a 

actelor judiciare în relația cu statele terțe 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

13. Recunoașterea reciprocă a hotărârilor care impun pedepse sau 

măsuri private de libertate în scopul executării lor în Uniunea 

Europeană, precum și a hotărârilor judecătorești pentru care au fost 

dispuse sancțiuni sau măsuri penale neprivative de libertate 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

14. Asistența judiciară internațională în materie penală Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

 

Bibliografie: 



  

Minimală obligatorie: 

1. Constituţia României; 
2. Codul penal al României; 
3. Legea nr.302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, publicată în Monitorul 

Oficial nr.594 din 1 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse de Legea nr.224 din 1 iunie 2006, publicată în 
Monitorul Oficial nr.534 din 21 iunie 2006 

4. V. Dongoroz şi colectiv, Explicaţii teoretice, vol. III, IV, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1972. 
5. V. Dongoroz, Tratat de drept penal, reeditarea ediţiei din 1939, Ed. Tempus, Bucureşti 2000. 
6. Constantin Barbu, Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1972. 
7. Rodica Mihaela Stănoiu, Asistenţa juridică internaţională în materie penală, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1975. 
8. Aurel Moldovan, Expulzarea, extrădarea şi readmisia în dreptul internaţional, Editura All Beck, Bucureşti, 2004. 
9. Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora Ioana Rusu, Tratat de Cooperarea judiciară internaţională în materie penală, Editura 

C. H. Beck, Bucureşti, 2016 
 

Complementară: 

1. Radu Florin Răzvan, Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională, în Revista Dreptul nr.2/2005. 
2. Dobozi Veronica, Cooperarea judiciară în materie penală în Uniunea Europeană şi limitele sale, Revista Dreptul 

nr.10/2006. 
3. Anca-Lelia Lorincz, Asistenţa judiciară internaţională, în Revista de Drept Penal nr.1/2005. 
4. Coras Leontin, Recunoaşterea şi executarea hotărârilor penale străine, în Revista Dreptul nr.2/2005. 
5. Radu Florin Răzvan, De la extrădare la mandatul european de arestare. O privire istorică şi juridică, Revista Dreptul 

nr.2/2006. 

•        6.    Jinga Ion, Uniunea Europeană în căutarea viitorului, Revista de Drept Comunitar, nr.2/2006.  

8. 2 Seminar/laborator Metode de 

seminarizare 
Observaţii 

1.Legea penală şi aplicarea ei asupra teritoriului (I) Dezbateri, studii de caz 1 oră 

2.Legea penală şi aplicarea ei asupra teritoriului (II) Dezbateri, spete 1 oră 

3.Cooperarea judiciară internaţională în materie penală – prezent şi 

perspective 

Dezbateri, spete 1 oră 

4.Extrădarea – ca formă de cooperare judiciară internaţională în 

materie penală 

Dezbateri, spete 1 oră 

5.Principiile extrădării în viziunea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea 

judiciară internaţională în materie penală 

Dezbateri, spete 1 oră 

6.Extrădarea cetăţeanului român Dezbateri, spete 1 oră 

7.Alte forme de cooperarea judiciară în materie penală Sustinerea unui proiect 

individual 

1 oră 

8.Procedura extrădării Dezbateri, spete 1 oră 

9.Predarea în baza unui mandat european de arestare Dezbateri, spete 1 oră 

10.Transferul de proceduri în materie penală Test de verificare a 

cunostintelor, dezbateri 

1 oră 

11.Recunoaşterea şi executarea hotărârilor penale Dezbateri, spete 1 oră 

12.Transferarea persoanelor condamnate Dezbateri, spete 1 oră 



13.Comisiile rogatorii internaţionale Dezbateri, spete 1 oră 

14.Înfăţişarea în statul solicitant a martorilor, experţilor şi a persoanelor 

urmărite. Comunicarea actelor de procedură. Cazierul judiciar. 

Dezbateri, spete 1 oră 

Bibliografie: 

  

Minimală obligatorie: 

1.Constituţia României; 

2.Codul penal al României; 

3.V. Dongoroz şi colectiv, Explicaţii teoretice, vol. III, IV, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1972. 

4.V. Dongoroz, Tratat de drept penal, reeditarea ediţiei din 1939, Ed. Tempus, Bucureşti 2000 . 

5.Constantin Barbu, Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1972. 

6.Rodica Mihaela Stănoiu, Asistenţa juridică internaţională în materie penală, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1975. 

7.Aurel Moldovan, Expulzarea, extrădarea şi readmisia în dreptul internaţional, Editura All Beck, Bucureşti, 2004. 

8.Legea nr.302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial 

nr.594 din 1 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse de Legea nr.224 din 1 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial 

nr.534 din 21 iunie 2006 

       9. Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora Ioana Rusu, Tratat de Cooperarea judiciară    

       internaţională în materie penală, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2016 

Complementară: 

1.Radu Florin Răzvan, Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională, în Revista Dreptul nr.2/2005. 

2. Dobozi Veronica, Cooperarea judiciară în materie penală în Uniunea Europeană şi limitele sale, Revista Dreptul nr.10/2006. 

3.Anca-Lelia Lorincz, Asistenţa judiciară internaţională, în Revista de Drept Penal nr.1/2005. 

4.Coras Leontin, Recunoaşterea şi executarea hotărârilor penale străine, în Revista Dreptul nr.2/2005. 

5.Radu Florin Răzvan, De la extrădare la mandatul european de arestare. O privire istorică şi juridică, Revista Dreptul 

nr.2/2006. 

      6.    Jinga Ion, Uniunea Europeană în căutarea viitorului, Revista de Drept Comunitar, nr.2/2006. 

 

 

 

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 optimizarea politicilor fiscale, pentru cresterea 

performantelor intreprinderilor. 



10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

 Examen scris 40% 

   

10.5 Seminar / laborator 

• realizarea a minim 50% din 
cerințele aferente tuturor 
formelor de evaluare 
continuă la seminar; 

 

Elaborarea unui proiect 

 

50% 

  Se acorda un 

punct din oficiu 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Elaborarea, susținerea și promovarea prin realizarea a minim 50% din cerințele aferente tuturor formelor de evaluare continuă 
la seminar; 

• 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 

 

Prof.univ.dr.Constantin Sima 

 

Prof.univ.dr.Constantin Sima 

   

Data avizării în departament                       Semnătura directorului de departament 

 

01.10.2019 

 

                     Prof.univ.dr. Constantin Sima 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT  PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea STIINTE PENALE 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei  Practica de specialitate 

       Codul disciplinei S.P.1.1.13 

2.2 Titularul activităţilor de curs  - 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf.univ.dr. Felicia Maxim 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C1 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

6 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 6 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

84 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 84 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe - 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat - 

Examinări  

Alte activităţi .................................................. 16 

3.7 Total ore studiu individual 84 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 

 
 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 de desfăşurare a cursului  - 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 

Competenţe profesionale CP1. Asimilarea și formarea deprinderii și obișnuinței de a folosi în practică 

termenii, procedurile și tehnicile însușite în pregătirea teoretică universitară. 

CP2. Manifestarea unei atitudini responsabile față de pregătirea continuă, dar și 

față de aplicarea corectă a legilor atât în litera cât și în spiritul lor. 

CP3. Formarea aptitudinii de a corela permanent legislația și jurisprudența 



interne cu legislația și jurisprudența din alte țări, precum și cu tratatele și 

convențiile internaționale. 

Competenţe transversale CT1.Dobândirea capacității de a susține public un discurs coerent și argumentat  

CT2. Formarea deprinderilor de lucru cu persoane care se adresează sau care fac 

obiectul activității autorităților juridice  

CT3. Dobândirea  abilităților pentru redactarea: cererii de chemare în judecată, a 
rechizitoriului, a plângerii prealabile, a denunțului, a hotărârilor judecătorești 
etc. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Înțelegerea  corelațiilor dintre normele procesuale și normele de drept 

substanțiale, dintre teorie și practică. 

 

7.2 Obiectivele specifice Formarea deprinderii de interpretare și apreciere a ideilor juridice 

Conștientizarea principalelor competențe specifice ale  fiecărui domeniu din 

activitatea  juridică (instanțe, parchete, cabinete de avocatură, notariate, 

executor judecătoresc etc.) 

Însușirea deontologiei profesionale  a juristului 

 
 
 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.Studierea legislației specifice locului de desfășurare a practicii. 

Sinteza legislatiei studiate 

Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

10 ore 

 2.Studierea actelor juridice specifice locului de desfășurare a 

practicii 

                     Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

10 ore 

3.Cercetarea aspectelor juridice avute în vedere la redactarea 
actelor juridice 

Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

            10  ore 

 4.Participarea la activitățile specifice locului de desfășurare a 
practicii  

Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

9 ore 

5.Redactarea de acte juridice specifice locului de 

desfășurare a practicii 

Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

9 ore 

 6.Studierea în arhivă a unor dosare deja finalizate pentru a 
conștientiza piesele necesare care se întocmesc până la 
soluționarea unor cauze 

Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

9 ore 

7.Studierea unor hotărari judecătorești din mapele de hotărâri 

privind conținutul și modalitatea de redactare a acestora 

                      Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

9 ore 

8.Implicarea concretă cu aprobarea conducătorului instituției în 

care se efectuează practică, în sprijinirea soluționării 

problematicii curente a compartimentului instituției. 

 

Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

9 ore 



9.Stabilirea contactului cu publicul și soluționarea concretă a 

cererilor, plângerilor, petițiilor 

 

Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

9 ore 

 
Bibliografie: 
Se consultă literatura de specialitate, se parcurge legislația și se analizează practica de specialitate în funcție de locul de 

desfășurare a practicii și de îndrumările tutorelui de practică 

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 - Conținutul acestei discipline este conectat permanent la noile tendințe din practica și jurisprudență 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 
   

   

10.5 Seminar/laborator 

▪ să dovedească cunoaşterea 

problemelor juridice dezbătute 

la locul de desfășurare a 

practicii ▪capacitatea de  

identificarea  a problemelor  

juridice  

▪ expunerea coerentă a 

punctului de vedere exprimat 

▪ succesiune logică şi coerenţă 

în expunere 

▪ corectitudinea punctului de 
vedere exprimat - 

Colocviu 
Stagiul de practică se finalizează 

cu activitatea de verificare  a 
Caietului de practică realizată 

de către cadrul didactic  
îndrumătorul de practică. 

Se acordă calificativ. 

90% 

Se acordă din oficiu 1 punct 10% 

10.6 Standard minim de performanţă: 
Cerinţe minime pentru nota 5,00 (cinci)- Prezentarea aspectelor juridice și a legislației relevante specifice locului de desfășurare a 
practicii. 

           Data completării 
01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 
- 

Semnătura titularului de seminar 
 

Conf.univ.dr.Felicia Maxim 

 
Data avizării în departament 

01.10.2019 

 
Semnătura  directorului departamentului 

Prof.univ.dr.Constantin Sima 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea ȘTIINȚE PENALE 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei  CRIMINALISTICĂ.TEHNICI ȘI PROCEDEE DE INVESTIGARE 
PENALĂ 

       Codul disciplinei S.P.1.2.8. 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ.dr.Gheorghe Muscalu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ.dr. Gheorghe Muscalu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7 Regimul 
disciplinei 

DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 64 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe  

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Sala de seminar, videoproiector 



 
 
6.Competenţe specifice accumulate 
 

Competenţe profesionale  Capacitatea de analiză şi sinteză, organizare  şi planificare, cunoştinţe de 
bază necesare unei profesii, capacitatea de a soluţiona probleme, de a 
lua decizii, de a susţine public un discurs coerent,  logic şi retoric 

Competenţe transversale  Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţe dobândite, abilităţi de 
cercetare, capacitatea de  adaptare la noi situaţii, creativitate, 
capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de 
armonizare a legislaţiei, abilitatea de a lucra independent, capacitatea 
de a concepe proiecte şi de a le derula 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea şi înţelegerea corectă a sensului unor noţiuni precum: 
tehica, tactica si metodologie, a caracterului complex al anchetei penale 
și a componentelor si etapelor investigatiei criminalistice 

Explicarea şi interpretarea regulilor tactice de ancheta, a mecanismelor 
psihologice ale comportamentului infractional și a structurii şi 
tendinţelor criminalităţii comtemporane 

7.2 Obiectivele specifice 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 

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 

 
 
 
 
8.Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare Observaţii 
 

 Principiile si metodologia investigatiilor criminalistice 
Tehnici moderne de laborator destinate investigatiilor 
criminalistice 

Prelegere  - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

4 ore 

Metode moderne de identificare traseologica a 
persoanelor  
Tipologia investigarii principalelor urme biologice de 
natura umana 

Prelegere  - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

2 ore 

Tehnici de identificare a persoanelor dupa semnalmente 
exterioare, dupa voce si prin alte elemente criminalistice 
Elementele de balistica judiciara 

Prelegere  - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

2 ore 



 Cercetarea criminalistica a falsului in inscrisuri, a scrisului 
de mana si a altor categorii de falsuri 
Cercetarea la fata locului : reguli tactice criminalistice de 
investigare a scenei infractiunii 

Prelegere  - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

2 ore 

Elemente de tactica criminalistica privind procedura de 
efectuare a constatarii tehnico-stiintifice si a expertizei 
criminalistice 
Tactica ascultarii martorilor 

Prelegere  - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

2 ore 

Particularitati tactice ale audierii persoanei vatamate 
Tactica ascultarii suspectului sau a inculpatului 

Prelegere  - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

2 ore 

Tactica efectuarii perchezitiei : ridicarea de obiecte si 
inscrisuri 
Reguli si procedee tactice aplicate in efectuarea unor acte 
de urmarire penala 

Prelegere  - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

2 ore 

– Metodologia investigarii infractiunilor de omucidere 
Elemente metodologice privind investigarea criminalistica 
a infractiunilor din domeniul afacerilor 

Prelegere  - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

2 ore 

Particularitati metodologice privind investigarea 
criminalistica a infractiunilor din domeniul traficului de 
stupefiante 
Elemente metodologice privind investigarea criminalistica 
a infractiunilor din domeniul criminalitatii organizate 

Prelegere  - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

2 ore 

Elemente metodologice de investigare a infractiunilor de 
coruptie SI  

Prelegere  - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

2 ore 

Elemente metodologice de investigare a infractiunilor din 
domeniul criminalitatii  informatice 

Prelegere  - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

2 ore 

Bibliografie 
o EMILIAN STANCU - Tratat de Criminalistica, Ed. Universul Juridic, Ed. 3, 4 si 5(2004, 2007-2010) 
o Val McDERMID , (2014), Forensic: The Anatomy of Crime, Profile Books Ltd, Great Britain 
o ILIE PASCU, ANDREEA SIMONA UZLAU, GHEORGHE MUSCALU, Drept penal. Partea generala. Editia a 4 
a, Ed Hamangiu, 2016 
o NICOLAE VOLONCIU Noul Cod de Procedura Penala comentat, editia a 2 a, Ed Hamangiu, 2015 
o ION NEAGU, Tratat de procedura penala, editia a II a, Ed Universul Juridic, 2015. 
o C. BULAI, A. FILIPAS, C. MITRACHE, Institutii de drept penal, Ed. TREI, Bucuresti, 2001 
o AUREL CIOPRAGA şi IONEL IACOBUŢ, Criminalistica, Ed. Chemarea, Iaşi 1997 
o ION MIRCEA , Criminalistica, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 1998 
o VALERIAN CIOCLEI , Drept penal. Partea Special I.Infractiuni contra persoanei si infractiuni contra 
patrimoniului, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2016 
o Reviste de specialitate , din literatura română şi străină cum ar fi cele publicate de Parchetul General de 
pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Ministerul de Interne, Analele Universităţilor din Bucureşti şi 
Cluj-Napoca, Revista INTERPOL, publicaţiile de specialitate ale F.B.I.. şi Revista Criminalistica, editată de 
Asociaţia Criminaliştilor din România. 
o BOROI ALEXANDRU Drept penal, partea speciala, , CH Beck, ed. a 2-a, 2016 
 

8.2 Seminar/laborator  Metode de predare Observaţii 
 

 Principiile investigatiilor si identificarii criminalistice 
Obiectul si principiile identificarii criminalistice 
Metodologia identificarii criminalistice 
Mijloace tehnico-stiintifice folosite in cercetarea la fata locului 
 Laboratoarele criminalistice ;principalele tehnici si metode de 
investigare 

Seminar interactiv în laboratorul de 
criminalistică 

2 ore 

Identificarea dactiloscopica ;tehnici de cercetare a urmelor 
papilare 
Cercetarea criminalistica a urmelor de picioare Cercetarea 

Seminar interactiv în laboratorul de 
criminalistică 

1 ora 



urmelor de dinti si de buze si ale altor parti ale corpului uman 
Cercetarea urmelor de sange, saliva si sperma 
Elemente de investigare si identificare biocriminalistica pe baza 
profilului A.D.N. 
Cercetarea firului de par uman 

 Identificarea persoanelor si cadavrelor dupa semnalmentele 
exterioare 
 Identificarea persoanelor dupa voce si vorbire 
Metode biometrice de identificare 
Notiuni generale privind armele de foc si cercetarea urmelor 
acestora 
 Expertiza balistica criminalistica a armelor de foc si a urmelor 
acestora 

Seminar interactiv în laboratorul de 
criminalistică 

1 ora 

 Notiuni generale privind cercetarea criminalistica a inscrisurilor 
sau documentelor 
Elemente de grafoscopie judiciara 
Cercetarea criminalistica a falsului material in inscrisuri 
Cercetarea textelor dactilografiate si a altor categorii de falsuri 
Notiunea si importanta cercetarii la fata locului 
Reguli tactice ale cercetarii la fata locului 

Seminar interactiv în laboratorul de 
criminalistică 

1 ora 

 Procesul psihologic de formare a declaratiilor martorilor 
Reguli tactice aplicate in ascultarea martorilor 
Particularitatile tactice aplicate in ascultarea martorilor minori si 
a altor categorii de martori 
Consemnarea declaratiilor martorilor, alte metode tehnice de 
fixare 

Seminar interactiv în laboratorul de 
criminalistică 

1 ora 

Consideratii privind psihologia persoanei vatamate 
Tactica audierii propriu-zise a persoanei vatamate 
Privire asupra semnificatiei interogatoriului in procesul judiciar 
Reguli si procedee tactice aplicate in ascultarea  invinuitului sau a 
inculpatului 
Modalitati tehnico-tactice de depistare a comportamentului 
simulat 

Seminar interactiv în laboratorul de 
criminalistică 

1 ora 

Importanta, reglementarea procesual penala si pregatirea 
perchezitiei 
Reguli tactice de efectuare a perchezitiei 
Particularitati privind efectuarea unor categorii de perchezitii 
domiciliare si a perchezitiei corporale 
Ridicarea de obiecte si de inscrisuri 
Tactica efectuarii confruntarii 
Tactica efectuarii prezentarii pentru recunoastere 
Tactica efectuarii reconstituirii 

Seminar interactiv în laboratorul de 
criminalistică 

1 ora 

Cadrul metodologic general al investigatiilor si problemele obiect 
al probatiunii 
Cercetarea la fata locului in cazul mortii violente Particularitati 
ale cercetarii scenei infractiunii in functie de modul de suprimare 
a vietii victimei. 
Principalele acte de urmarire penala efectuate in investigarea 
mortii violente 
Modalitati de savarsire a infractiunilor in domeniul afacerilor 
Cadrul metodologic general al investigatiilor in domeniul 
afacerilor 
Particularitati privind investigarea unor infractiuni din domeniul 
financiar-bancar 

Seminar interactiv în laboratorul de 
criminalistică 

1 ora 

Reglementari juridice, criterii de clasificare a substantelor 
stupefiante 
Moduri de operare folosite de traficantii de droguri 
Metodologia investigarii traficului de stupefiante. 
Structuri si modalitati de savarsire a infractiunilor in domeniul 
criminalitatii organizate 
Cadrul metodologic al investigatiei infractiunilor din domeniul 

Seminar interactiv în laboratorul de 
criminalistică 

1 ora 



criminalitatii organizate 

Cadrul general al reglementarilor penale, europene si nationale 
Cadrul general al investigatiilor 

Seminar interactiv în laboratorul de 
criminalistică 

1 ora 

Constatarea infractiunilor flagrante Efectuarea principalelor acte 
de urmarire penala 
Modalitati de savarsire a infractiunilor cibernetice Investigarea 
propriu-zisa a infractiunilor informatice 

Seminar interactiv în laboratorul de 
criminalistică 

1 ora 

Bibliografie 
o EMILIAN STANCU - Tratat de Criminalistica, Ed. Universul Juridic, Ed. 3, 4 si 5(2004, 2007-2010) 
o Val McDERMID , (2014), Forensic: The Anatomy of Crime, Profile Books Ltd, Great Britain 
o ILIE PASCU, ANDREEA SIMONA UZLAU, GHEORGHE MUSCALU, Drept penal. Partea generala. Editia a 4 
a, Ed Hamangiu, 2016 
o NICOLAE VOLONCIU Noul Cod de Procedura Penala comentat, editia a 2 a, Ed Hamangiu, 2015 
o ION NEAGU, Tratat de procedura penala, editia a II a, Ed Universul Juridic, 2015. 
o C. BULAI, A. FILIPAS, C. MITRACHE, Institutii de drept penal, Ed. TREI, Bucuresti, 2001 
o AUREL CIOPRAGA şi IONEL IACOBUŢ, Criminalistica, Ed. Chemarea, Iaşi 1997 
o ION MIRCEA , Criminalistica, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 1998 
o VALERIAN CIOCLEI , Drept penal. Partea Special I.Infractiuni contra persoanei si infractiuni contra 
patrimoniului, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2016 
o Reviste de specialitate , din literatura română şi străină cum ar fi cele publicate de Parchetul General de 
pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Ministerul de Interne, Analele Universităţilor din Bucureşti şi 
Cluj-Napoca, Revista INTERPOL, publicaţiile de specialitate ale F.B.I.. şi Revista Criminalistica, editată de 
Asociaţia Criminaliştilor din România. 
o BOROI ALEXANDRU Drept penal, partea speciala, , CH Beck, ed. a 2-a, 2016 

 

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 Conținutul acestei discipline atât sub aspect teoretic cat si aplicativ este adaptat permanent la cerințele practicii 
instantelor de judecata in materie penala. 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

Prelegeri interactive, 
întrebări 

Examen 70% 

    

10.5 Seminar/laborator 
Participare activă la seminar Întrebări, observare directă 20% 

Se acordă din oficiu 1 punct                                                         10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 
 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

Lector univ.dr. Gheorghe Muscalu 

Semnătura titularului de seminar 
 

Lector univ.dr. Gheorghe Muscalu 

Data avizării în departament 
 

01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Prof.univ.dr.Constantin Sima 

 

 
 
 
 



 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea STIINTE PENALE 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  DREPT PENAL SPECIAL APROFUNDAT 

       Codul disciplinei S.P.1.2.9. 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lector univ.dr.Georgiana Teodorescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lector univ.dr.Georgiana Teodorescu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7 Regimul disciplinei DO. 

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

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

48 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 77 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 125 

3.10 Numărul de credite 5 

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

4.2 de competenţe •  -Lingvistice: cunoașterea a cel puțin unei limbi de circulație internațională 

• -Tehnice: operare PC 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 



6.Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale CP1. Cunoașterea aprofundată a aspectelor de drept penal special 

CP2.Utilizarea cunoștințelor dobândite în conexiune cu noțiunile specifice altor 
discipline de specialitate și complementare în vederea aplicării acestora la 
situații concrete 
CP3. Utilizarea conceptelor însușite pentru a rezolva probleme teoretice și 
practice noi 
CP4.Realizarea conexiunii dintre prevederile legale, doctrina de specialitate și 
practica instanțelor de judecată pentru a formula judecăți de valoare și a 
fundamenta decizii constructive 
CP5.Analiza și interpretarea practicii de specialitate în vederea identificării 
aspectelor controversate 

Competenţe transversale CT1. Executarea de analize  complexe în condiții de autonomie și de 
independență profesională 
CT2. Asumarea unor activități de coordonare a activitășilor desfășurate ăn 
grupuri de lucru 
CT3.Analiza reflexivă a propriei activități profesionale 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei • Dobândirea de cunoștințe teoretice și practice în  materia dreptului penal 

special   

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea reglementărilor legale din Codul penal şi alte legi speciale  
Corelarea normelor de drept material și drept procesual 
Corelarea normelor penale din legi speciale și din Codul penal 
Utilizarea cunoștințelor pentru explicarea și argumentarea acțiunii și implicațiilor 

unor instituții juridice 

Utilizarea integrală a aparatului conceptual și metodologic în condiții de 
informare incompletă pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi 
Deprinderea aplicării normelor teoretice de incriminare la  situații practice prin 
prezentarea unor studii de caz 
Cunoașterea celor mai importante soluții ale jurisprudenței 
Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, 
cunoaşterea operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a 
modificărilor legislative şi a jurisprudenţei 
Deprinderea înţelegerii conţinutului conceptelor juridice şi conştientizarea 
obligativităţii respectării legii 

 
8.Conţinuturi 
8.1 Curs  Metode de predare Observaţii 

1. INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII 
       - Infracțiuni de omor 
     - Uciderea le cererea victimei 

- Uciderea din culpă  
     - Prezentare  

Prelegere 

 

 
 

2 ore 

2. ALTE INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI 
- Infracțiuni contra libertății persoanei 
- Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii 
- Prezentare  

Prelegere 

 

 
2 ore 

3. INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTĂŢII ŞI INTEGRITĂŢII 
SEXUALE 

- Prezentare  

Prelegere 

 

 
2 ore 

4. VIOLENŢA ÎN FAMILIE   
- Concept  
- Norme naționale şi internaţionale de incriminare și  
sanctionare 
- Ordinul de protecţie 
- Prezentare  

Prelegere 

 

 
2 ore 



5. INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 
 -  Infracţiuni de furt 
- Infracţiuni de tâlhărie 
- Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii 
 - Prezentare  
 

Prelegere 

 

 
1 oră 

6. CRIMINALITATEA INFORMATICĂ                                                                                       
 - Infracţiuni informatice. Norme naționale de incriminare  
și  sancționare 
    - Pornografia infantilă 
    - Prezentare  

Prelegere 

 

 
1 oră 

7. INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII                                              
       - Prezentare  

Prelegere 
1 oră 

8. INFRACŢIUNI CONTRA ÎNFĂPTUIRII JUSTIŢIEI 
      - Prezentare  

Prelegere  
1 oră 

9. INFRACȚIUNI DE SERVICIU 
     -  Prezentare  

Prelegere 
 

 
2 ore 

10. INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE  
    - Prezentare  

Prelegere 
 

 
2 ore 

11. INFRACŢIUNI DE FALS 
 - Prezentare  

Prelegere  
2 ore 

12. INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PE 
 DRUMURILE PUBLICE 
- Prezentare  

Prelegere 
 

2 ore 

13. INFRACŢIUNI DE EVAZIUNE FISCALĂ 
- Prezentare  

Prelegere 

 

 
2 ore 

14. RECAPITULARE     
  - Evaluare intermediară/probă scrisă 

Prelegere 
 

2 ore 
 

Bibliografie 
48. Constituția României 

49. Dongoroz, Vintilă, Kahane, Siegfried, Oancea, Ion, Fodor, Ilie, Iliescu, Nicoleta, Bulai, Constantin, Stănoiu, Rodica, Roşca, 
Victor, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1969; 

50. Voicu, Corina, Uzlău, Andreea Simona, Moroșanu, Raluca, Ghigheci, Cristinel, Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru 
practicieni, Ed. Hamangiu, București 2014 

51. Udroiu, Mihail, Drept penal. Partea specială, ediţia a 5-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2018 
52. Boroi, Alexandru, Drept penal: partea speciala, Bucuresti Editura C.H. Beck, 2016 
53. Cristuş, Nicoleta, Evaziunea fiscală şi spălarea banilor. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006; 
54. Toader, Tudorel, Noul Cod penal, Ed. Hamangiu, 2014; 
55. Volonciu, Nicolae, Uzlău, Andreea Simona, Noul Cod de procedură penală, Ediția a 2- a, Ed. Hamangiu, 2015; 
56. Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală publicată în M. Of. nr. 594 din 1iulie 2004;  
57. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în M. Of. nr. 672 din 27 iulie 2005; 
58. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009; 
59. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în 

M. Of. nr. 515 din 14 august 2013. 
 
 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII 
       - Infracțiuni de omor 
     - Uciderea le cererea victimei 

- Uciderea din culpă  
     - Prezentare și analiză cazuri practice 

Dezbatere, speţe 

 
 

2 ore 

2. ALTE INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI 
- Infracțiuni contra libertății persoanei 
- Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii 
- Analiză cazuri practice 

Dezbatere, speţe 

 
 

2 ore 



3. INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTĂŢII ŞI INTEGRITĂŢII 
SEXUALE 

- Analiză cazuri practice 

 

Dezbatere, speţe 

 
 

2 ore 

4. VIOLENŢA ÎN FAMILIE   
- Concept  
- Norme naționale şi internaţionale de incriminare și  
sanctionare 
- Ordinul de protecţie 
- Analiză cazuri practice 

Dezbatere, speţe 

 
2 ore 

5. INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 
 -  Infracţiuni de furt 
- Infracţiuni de tâlhărie 
- Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii 
 - Analiză cazuri practice 

Dezbatere, speţe 

 
1 oră 

6. CRIMINALITATEA INFORMATICĂ       
 - Infracţiuni informatice. Norme naționale de incriminare  
și  sancționare 
    - Pornografia infantilă 
    - Analiză cazuri practice 

Dezbatere, speţe 

 
 

1 oră 

7. INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII  
   - Analiză cazuri practice 

Dezbatere, speţe 1 oră 

8. INFRACŢIUNI CONTRA ÎNFĂPTUIRII JUSTIŢIEI 
      - Analiză cazuri practice 

Dezbatere, speţe  
1 oră 

9. INFRACȚIUNI DE SERVICIU 
     -  Analiză cazuri practice 

Dezbatere, speţe 
 

2 ore 

10. INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE  
    - Analiză cazuri practice 

Dezbatere, speţe 
 

2 ore 

11. INFRACŢIUNI DE FALS 
 - Analiză cazuri practice 

Dezbatere, speţe  
2 ore 

12. INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PE 
 DRUMURILE PUBLICE 
- Analiză cazuri practice 

Dezbatere, speţe 
 

2 ore 

13. INFRACŢIUNI DE EVAZIUNE FISCALĂ 
- Analiză cazuri practice 

Dezbatere, speţe  
2 ore 

14. RECAPITULARE     
  - Evaluare intermediară/probă scrisă 

Dezbatere, speţe 
 

2 ore 
 

Bibliografie 
 

1. Constituția României 

2. Dongoroz, Vintilă, Kahane, Siegfried, Oancea, Ion, Fodor, Ilie, Iliescu, Nicoleta, Bulai, Constantin, Stănoiu, 
Rodica, Roşca, Victor, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1969; 

3. Voicu, Corina, Uzlău, Andreea Simona, Moroșanu, Raluca, Ghigheci, Cristinel, Noul Cod penal. Ghid de aplicare 
pentru practicieni, Ed. Hamangiu, București 2014 

4. Udroiu, Mihail, Drept penal. Partea specială, ediţia a 5-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2018 
5. Boroi, Alexandru, Drept penal: partea speciala, Bucuresti Editura C.H. Beck, 2016 
6. Cristuş, Nicoleta, Evaziunea fiscală şi spălarea banilor. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006; 
7. Toader, Tudorel, Noul Cod penal, Ed. Hamangiu, 2014; 
8. Volonciu, Nicolae, Uzlău, Andreea Simona, Noul Cod de procedură penală, Ediția a 2- a, Ed. Hamangiu, 2015; 
9. Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală publicată în M. Of. nr. 594 din 

1iulie 2004;  
10. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în M. Of. nr. 672 din 27 iulie 

2005; 
11. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009; 
12. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, 

publicată în M. Of. nr. 515 din 14 august 2013. 
 
 
 



 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 

 Disciplina reflectă caracterul de interes actual al problematicii dreptului penal special și poate contribui la 
formarea cursanților pentru viitoarele profesii juridice. Conţinutul disciplinei este in conformitate cu 
cerințele pietei juridice, avându-se in vedere, cu precădere, tematica și bibliografia necesară pregătirii in 
vederea promovării examenelor de intrare in profesiile juridice (avocatură, magistratură, etc). 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

 Examen scris 90% 

    

10.5 Seminar/laborator 

 Prezența și implicarea pe 

parcursul semestrului 

 

Se acordă din oficiu 1 punct                                                               10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Pentru promovare nota la evaluarea finală trebuie să fie minim 5. 

 
Data completării 

01.10.2019 

 
Semnătura titularului de curs 

Lector univ. Dr. Georgiana Teodorescu 

 
Semnătura titularului de seminar 

Lector univ. Dr. Georgiana Teodorescu 

      Data avizării în departament 
01.10.2019 

                                                          
                      Semnătura  directorului departamentului 

                           Prof..univ.dr. Constantin Sima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea STIINTE PENALE 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  INSTITUȚII DE DREPT PENAL GENERAL APROFUNDAT (2) 

       Codul disciplinei S.P.1.2.6. 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lector univ. dr. Georgiana Teodorescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lector univ. dr. Georgiana Teodorescu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7 Regimul disciplinei DO 

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

3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

36 din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 64 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 100 

3.10 Numărul de credite 4 

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

4.2 de competenţe   

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului - slide-uri, materiale informative; 

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector. 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului -  slide-uri, materiale informative; 
- echipamente tehnice: laptop, videoproiector. 

 
6.Competenţe specifice acumulate 



 
Competenţe profesionale - Cunoașterea, utilizarea și interpretarea aprofundată a conceptelor, 

teoriilor, paradigmelor și metodologiilor din domeniul juridic, a principiilor 

și abordărilor caracteristice domeniului penal;  

- Aplicarea aprofundată a tehnicilor și instrumentelor specifice domeniului 

penal; 

- Înțelegerea și aplicarea aprofundată a legislaţiei româneşti, a legislaţiei 

europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale, cu accent pe 

aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor 

referitoare la o problemă de drept penal concretă, pe analiza situaţiilor 

juridice, pe încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi pe 

soluţionarea lor. 

Competenţe transversale • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și 
de  independență profesională; 

• Dezvoltarea capacitatii de selectare si utilizare eficienta a resurselor si 
tehnicilor de invatare in vederea adaptarii continue a competentelor 
profesionale la dinamica contextului economico-social. 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei 5. Aprofundarea noţiunilor de drept penal 

6. Cunoașterea și aprofundarea practicii instanţelor judecătoreşti in materie 
penală 

7. Dobândirea unei temeinice pregătiri profesionale 

7.2 Obiectivele specifice • Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru a rezolva probleme specifice 
domeniului; 

• Corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitatea de a le aplica in practica 
judiciară; 

• Aprofundarea cunoștințelor din domeniul dreptului penal în vederea 
promovării examenelor de intrare în profesiile juridice și a realizării unui 
activități profesionale performante. 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs (12 ORE)  Metode de predare Observaţii 

 

 1. Probleme teoretice și de practică judiciară privind amnistia și 
prescripția răspunderii penale. 

Prelegere 2 ore  

 2. Aspecte teoretice și de practică judiciară în materia amenzii 
penale 

Prelegere 2 ore 

 3. Examen teoretic și de practică judiciară în materia pedepselor 
complementare aplicabile persoanei fizice 

Prelegere 2 ore 

 4. Examen teoretic și de practică judiciară în materia măsurilor 
educative neprivative și privative de libertate 

Prelegere 2 ore 

 5. Probleme teoretice și de practică judiciară privind măsurile de 
siguranță. 

Prelegere 2 ore 

6. Examen teoretic și de practică judiciară în materia renunțării și 
amânării aplicării pedepsei. 

Prelegere 1 oră 

7. Aspecte teoretice și de practică judiciară în materia liberării 
conditionate.  

Prelegere 1 oră 

Bibliografie 
1. A. Boroi, Drept penal partea generală, Ed. A III-a, Ed. CH Beck, 2017. 
2.  V. Dobrinoiu, I. Pascu, M.A. Hotcă, M. Gorunescu și colaboratorii, Noul Cod penal, Ed. A III-a, Editura CH Beck, București, 2016. 
3. Tudorel Toader, Maria-Ioana Michinici, Ruxandra Răducanu, Anda Crișu-Ciocîntă, Sebastian Rădulețu, Mihai Dună – Noul Cod 
penal. Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, București 2014 



4. Florin Streteanu, Drept penal. Partea generală, vol. I, Editura Universul juridic, București, 2014; 
5. George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori), Explicațiile noului Cod penal, Vol I, art. 1-52, Universul Juridic, Bucureşti, 2015 
6. George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori), Explicațiile noului Cod penal, Vol I, art. 53-187, Universul Juridic, Bucureşti, 2015 
7. Legea nr. 302/2004 cu modificările ulterioare 

8. Revista Dreptul 

8.2 Seminar/laborator (24 DE ORE) Metode de predare Observaţii  

 1. Probleme teoretice și de practică judiciară privind amnistia și 
prescripția răspunderii penale. 

Dezbateri, spete 2 ore 

 2. Aspecte teoretice și de practică judiciară în materia amenzii 
penale 

Dezbateri, spete 2 ore 

 3. Examen teoretic și de practică judiciară în materia pedepselor 
complementare aplicabile persoanei fizice 

Dezbateri, spete 2 ore 

 4. Examen teoretic și de practică judiciară în materia măsurilor 
educative neprivative și privative de libertate 

Dezbateri, spete 2 ore 

 5. Probleme teoretice și de practică judiciară privind măsurile de 
siguranță. 

Dezbateri, spete 2 ore 

6. Examen teoretic și de practică judiciară în materia renunțării și 
amânării aplicării pedepsei. 

Dezbateri, spete 2 ore 

7. Aspecte teoretice și de practică judiciară în materia liberării 
conditionate.  

Dezbateri, spete 2 ore 

 8. Aspecte teoretice și de practică judiciară privind pedepsele 
principale aplicabile persoanei juridice 

Dezbateri, spete 2 ore 

 9. Examen teoretic și de practcă judiciară privint circumstanțele 
atenuante și agravante 

Dezbateri, spete 2 ore 

 10. Probleme teoretice și de practică judiciară privind 
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere 

Dezbateri, spete 2 ore 

 11. Probleme teoretice și de practică judiciară privind lipsa 
plângerii prealabile și retragerea acesteia, precum și împăcarea 

Dezbateri, spete 1 oră 

 12. Probleme teoretice și de practică judiciară în materia 
grațierii 

Dezbateri, spete 1 oră 

 13. Aspecte teoretice și de practică judiciară referitoare la 
prescripția executării pedepsei 

Dezbateri, spete 1 oră 

 14. Examen teoretic și de practică judiciară în materia reabilitării 
de drept și reabilitării judecătorești 

Dezbateri, spete 1 oră 

Bibliografie 
1. A. Boroi, Drept penal partea generală, Ed. A III-a, Ed. CH Beck, 2017. 
2.  V. Dobrinoiu, I. Pascu, M.A. Hotcă, M. Gorunescu și colaboratorii, Noul Cod penal, Ed. A III-a, Editura CH Beck, București, 2016. 
3. Tudorel Toader, Maria-Ioana Michinici, Ruxandra Răducanu, Anda Crișu-Ciocîntă, Sebastian Rădulețu, Mihai Dună – Noul Cod 
penal. Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, București 2014 
4. Florin Streteanu, Drept penal. Partea generală, vol. I, Editura Universul juridic, București, 2014; 
5. George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori), Explicațiile noului Cod penal, Vol I, art. 1-52, Universul Juridic, Bucureşti, 2015 
6. George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori), Explicațiile noului Cod penal, Vol I, art. 53-187, Universul Juridic, Bucureşti, 2015 
7. Legea nr. 302/2004 cu modificările ulterioare 

8. Revista Dreptul 

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
 Conţinutul disciplinei este în conformitate cu cerințele pieței juridice, avându-se în vedere, cu precădere, tematica și bibliografia 
necesară pregătirii în vederea promovării examenelor de intrare în profesiile juridice (avocatură, magistratură etc). 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 



10.4 Curs 

Insusirea notiunilor prezentate 
la curs 

Examen scris 90% 

   

10.5 Seminar/laborator 
   

Se acordă din oficiu 1 punct                                                            10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Prezenţa la orele de curs 50% din totalul orelor, prezenţa la orele de seminar 50% din total ore şi cel puţin cinci intervenţii la 
dezbatere sau prezentarea speţelor, in cadrul seminarului. 

• Pentru promovare nota la evaluarea finală trebuie să fie minim 5. 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

Lector univ.dr.Georgiana Teodorescu 

Semnătura titularului de seminar 
 

Lector univ.dr. Georgiana Teodorescu 

 
 

Data avizării în departament 
 

01.10.2019 

 
 

                                              Semnătura  directorului departamentului 
 

Prof.univ.dr.Constantin Sima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea STIINTE PENALE 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei  INSTITUTII DE DREPT PROCESUAL PENAL APROFUNDAT (2) 

       Codul disciplinei S.P.1.2.7. 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lector univ. Dr. Georgiana Teodorescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lector univ. Dr. Georgiana Teodorescu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7 Regimul 
disciplinei 

DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

48 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 77 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Sala de seminar, videoproiector 

 
 



 
 
6.Competenţe specifice accumulate 
 

Competenţe profesionale CP1 – Însușirea, înțelegerea și folosirea conceptelor, instituțiilor, teorii și 
principiile generale ale dreptului procesual penal. 
CP2 – Înțelegerea, interpretarea și coroborarea normelor juridice 
procesual penale conform noilor modificări ale codului de procedură 
penală. 
CP3 – Cunoașterea și utilizarea instituțiilor de drept procesual penal prin 
coroborarea instituțiilor juridice din alte ramuri ale dreptului. 

Competenţe transversale CT1 – Identificarea oportunităților de formare profesională și 
valorificarea eficientă a metodelor de însușire și valorificare a 
cunoștințelor pentru formarea profesională. 
CT2 – Valorificarea cunoștințelor teoretice și aplicarea acestora la 
cazuistica practică 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Dobândirea cunoștințelor specifice dreptului procesual penal și 
îmțelegerea acestora în practica juridică 

7.2 Obiectivele specifice -  Legătura dintre dreptul substanțial (material) și dreptul procesual 
penal 
 - Însușirea noțiunilor teoretice din partea generală a dreptului procesual 
penal și utilizarea acestora în partea specială 
 - Urmărirea principiilor de independență și imparțialitate a instanțelor  
 -  Respectarea normelor de procedură în cadrul procesului penal și 
respectarea drepturilor părților și subiecților procesuali principali. 
 - Urmărirea permanentă a legislației conexe și a modificărilor noului Cod 
de procedură penală. 

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs  Metode de predare Observaţii 
 

1. Urmărirea penală 
 

Prelegere, 
explicatia 
problematizarea, simularea de situatii 

3 ore 

2. Camera preliminară 
Prelegere, 
explicatia 
problematizarea, simularea de situatii 

 2 ore 

3. Judecata in primă instanţă 
 

Prelegere, 
explicatia 
problematizarea, simularea de situatii 

2 ore 

4. Judecata în apel 
 

Prelegere, 
explicatia 
problematizarea, simularea de situatii 

 3 ore 

5. Contestația –art. 4251 Cod procedură penală 
Prelegere, 
explicatia 
problematizarea, simularea de situatii 

 2 ore 

6. Căile extraordinare de atac 
 

Prelegere, 
explicatia 
problematizarea, simularea de situatii 

2 ore 



7. Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare 
unitare 

Prelegere, 
explicatia 
problematizarea, simularea de situatii 

2 ore 

8. Executarea hotărârilor penale 
 

Prelegere, 
explicatia 
problematizarea, simularea de situatii 

4 ore 

9. Proceduri speciale 
 

Prelegere, 
explicatia 
problematizarea, simularea de situatii 

4 ore 

Bibliografie 
1. Ion Neagu, Mircea Damaschin- Tratat de drept procesual penal, partea generală, Editura Universul Juridic, 

București, 2014. 
2. Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău, Noul cod de procedură penală-comentat, Editura Hamangiu, 2014 
3. Ion Neagu, Mircea Damaschin, Bogdan Micu, Constantin Nedelcu – Drept procesual penal – Mapă de 

seminarii, ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureti, 2011 
4. Mihail Udroiu – Procedura penală, partea generală. Partea spec ială – ediţia a 2-a, Sinteze şi grile – Editura CH 

Beck, Bucureşti, 2011. 
5. Gheorghiţă Mateuţ – Tratat de proeruă penală – partea generală, vol. 1 şi 2, editura CH Beck, Bucureşti 2012 
6. Florin Streteanu – Tratat de drept penal, partea generală – vol. 1, editura CH Beck, Bucureşti, 2008 
7. Constantin Mitrache, Cristian Mitrache – Drept penal român, Ediţia a IX-a, revăzută şi adăugită – Partea 

generală, Universul Juridic, Bucureşti, 2012 
8. Tudorel Toader, Drept penal român, partea specială, ediţia a 6+a, revizuită şi actualizată, ed. Hamangiu 20012 
9. Codul de procedură penală – Luciana Mera, Lucia Rog, Lia Savonea, Remus B udăi – coduri adnotate, ed. CH 

Beck, Bucureşti, 2008 
10. Mihail Udroiu, Dicţionar de drept penal şi de procedură penală, ed. CH Beck, Bucureşti 2009 
11. Lucian Săuleanu, Sebastian Răduleţu, Dicţionar de expresii juridice latine, ed CH Beck, Bucureşti, 2007 
12. Anastasiu Crişu – Drept procesual penal, ed a 3-a, revizuită şi actualizată, ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011 
13. Mihail Udroiu, Fişe de procedură penală, Colectia examene – Universul Juridic 
14. V. Dongoroz şi alţii-Explicaţii teoretice ale codului de procedură penală, vol. I şi II, Ed. Academiei 1975-1976; 
15. G. Antoniu, N. Volonciu-Practică judiciară penală, vol. IV, Ed. Academiei, 1993. 
16. G. Antoniu, N. Volonciu, N. Zaharia Dicţionar de procedură penală, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1988. 
17. V. Papadopol, C. Turianu-Apelul penal, 1994 
18. Mihai Apetrei-Drept procesual penal, vol. I şi II, Ed. OSCAR PRINT, Bucureşti, 1998. 
19. Gh. Mateuţ-Procedura penală, Partea generală, vol. I, Editura “Lumina Lex”, Bucureşti, 1997. 
20. Gh. Nistoreanu-Drept procesual penal, partea specială, Editura “Europa Nova”, Bucureşti, 1996. 
21. I. Neagu Tratat de procedură penală, Editura “PRO”, Bucureşti, 1997. 
22. Gr. Theodoru-Drept procesual penal, partea generală şi partea specială, Ed. Cugetarea Iaşi, 1998. 
23. N. Volonciu-Tratat de procedură penală, partea generală, vol. I, Ediţia a III-a, Ed. PAIDEA, Bucureşti, 1998. 
24. N. Volonciu-Tratat de procedură penală, partea specială, vol. II, 1998 
25. Codul de procedură penală (cu modificările la zi);  
26. Legea de organizare judecătorească nr. 92/1992;  
27. Legile de organizare şi funcţionare a Curţii Supreme de Justiţie şi a instanţelor şi parchetelor militare. 
28. Noul Cod de procedura penala si 7 legi usuales, Editie ingrijita de Prof. Univ.Dr. Paraschiv Carmen 
29. Teste grila pentru examene de an, licenta si admitere in profesiile juridice, Editia a 3-a, revizuita si adaugita, 

Coordonator Prof.Univ.Dr.Iosif.R. Urs 
30. Ion Neagu, Mircea Damaschin- Tratat de procedura penala, Partea generala in lumina noului Cod de 

procedura penala, Editura Universul Juridic 
31. Codul de procedura penala, Comentariu pe articole, coordonator M.Udroiu, Editura C.H.Beck 
32. Teste grila de drept procesual penal, Editia a-2-a revizuita si adaugita, Editura Hamangiu 2015 Teste grila de 

drept procesual penal, Editia a-2-a revizuita si adaugita, Editura Hamangiu, 2015; 
33. Carmen Silvia Paraschiv, Teste grila de procedura penala, Ed.a II-a, 2017; 
34. Carmen Silvia Paraschiv, Fise de procedura penala, Ed.a II-a, Editura Hamangiu, 2017. 
35. Carmen Silvia Paraschiv, Fise de procedura penala, Ed.a III-a, Editura Hamangiu, 2018 

8.2 Seminar/laborator  Metode de predare Observaţii 
 



1. Urmărirea penală 
 

Dezbatere, spete 3 ore 

2. Camera preliminară 
Dezbatere, spete 2 ore 

3. Judecata in primă instanţă 
 

Dezbatere, spete 2 ore 

4. Judecata în apel 
 

Dezbatere, spete 3 ore 

5. Contestația –art. 4251 Cod procedură penală 
Dezbatere, spete 2 ore 

6. Căile extraordinare de atac 
 

Dezbatere, spete 2 ore 

7. Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare 
unitare 

Dezbatere, spete  4 ore 

8. Executarea hotărârilor penale 
 

Dezbatere, spete 4 ore 

9. Proceduri speciale 
 

Dezbatere, spete 2 ore 

Bibliografie 
1. Ion Neagu, Mircea Damaschin- Tratat de drept procesual penal, partea generală, Editura Universul Juridic, 

București, 2014. 
2. Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău, Noul cod de procedură penală-comentat, Editura Hamangiu, 2014 
3. Ion Neagu, Mircea Damaschin, Bogdan Micu, Constantin Nedelcu – Drept procesual penal – Mapă de 

seminarii, ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureti, 2011 
4. Mihail Udroiu – Procedura penală, partea generală. Partea spec ială – ediţia a 2-a, Sinteze şi grile – Editura CH 

Beck, Bucureşti, 2011. 
5. Gheorghiţă Mateuţ – Tratat de proeruă penală – partea generală, vol. 1 şi 2, editura CH Beck, Bucureşti 2012 
6. Florin Streteanu – Tratat de drept penal, partea generală – vol. 1, editura CH Beck, Bucureşti, 2008 
7. Constantin Mitrache, Cristian Mitrache – Drept penal român, Ediţia a IX-a, revăzută şi adăugită – Partea 

generală, Universul Juridic, Bucureşti, 2012 
8. Tudorel Toader, Drept penal român, partea specială, ediţia a 6+a, revizuită şi actualizată, ed. Hamangiu 20012 
9. Codul de procedură penală – Luciana Mera, Lucia Rog, Lia Savonea, Remus B udăi – coduri adnotate, ed. CH 

Beck, Bucureşti, 2008 
10. Mihail Udroiu, Dicţionar de drept penal şi de procedură penală, ed. CH Beck, Bucureşti 2009 
11. Lucian Săuleanu, Sebastian Răduleţu, Dicţionar de expresii juridice latine, ed CH Beck, Bucureşti, 2007 
12. Anastasiu Crişu – Drept procesual penal, ed a 3-a, revizuită şi actualizată, ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011 
13. Mihail Udroiu, Fişe de procedură penală, Colectia examene – Universul Juridic 
14. V. Dongoroz şi alţii-Explicaţii teoretice ale codului de procedură penală, vol. I şi II, Ed. Academiei 1975-1976; 
15. G. Antoniu, N. Volonciu-Practică judiciară penală, vol. IV, Ed. Academiei, 1993. 
16. G. Antoniu, N. Volonciu, N. Zaharia Dicţionar de procedură penală, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1988. 
17. V. Papadopol, C. Turianu-Apelul penal, 1994 
18. Mihai Apetrei-Drept procesual penal, vol. I şi II, Ed. OSCAR PRINT, Bucureşti, 1998. 
19. Gh. Mateuţ-Procedura penală, Partea generală, vol. I, Editura “Lumina Lex”, Bucureşti, 1997. 
20. Gh. Nistoreanu-Drept procesual penal, partea specială, Editura “Europa Nova”, Bucureşti, 1996. 
21. I. Neagu Tratat de procedură penală, Editura “PRO”, Bucureşti, 1997. 
22. Gr. Theodoru-Drept procesual penal, partea generală şi partea specială, Ed. Cugetarea Iaşi, 1998. 
23. N. Volonciu-Tratat de procedură penală, partea generală, vol. I, Ediţia a III-a, Ed. PAIDEA, Bucureşti, 1998. 
24. N. Volonciu-Tratat de procedură penală, partea specială, vol. II, 1998 
25. Codul de procedură penală (cu modificările la zi);  
26. Legea de organizare judecătorească nr. 92/1992;  
27. Legile de organizare şi funcţionare a Curţii Supreme de Justiţie şi a instanţelor şi parchetelor militare. 
28. Noul Cod de procedura penala si 7 legi usuales, Editie ingrijita de Prof. Univ.Dr. Paraschiv Carmen 
29. Teste grila pentru examene de an, licenta si admitere in profesiile juridice, Editia a 3-a, revizuita si adaugita, 

Coordonator Prof.Univ.Dr.Iosif.R. Urs 
30. Ion Neagu, Mircea Damaschin- Tratat de procedura penala, Partea generala in lumina noului Cod de 



procedura penala, Editura Universul Juridic 
31. Codul de procedura penala, Comentariu pe articole, coordonator M.Udroiu, Editura C.H.Beck 
32. Teste grila de drept procesual penal, Editia a-2-a revizuita si adaugita, Editura Hamangiu 2015 Teste grila de 

drept procesual penal, Editia a-2-a revizuita si adaugita, Editura Hamangiu, 2015; 
33. Carmen Silvia Paraschiv, Teste grila de procedura penala, Ed.a II-a, 2017; 
34. Carmen Silvia Paraschiv, Fise de procedura penala, Ed.a II-a, Editura Hamangiu, 2017. 
35. Carmen Silvia Paraschiv, Fise de procedura penala, Ed.a III-a, Editura Hamangiu, 2018 

 

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 Conţinutul disciplinei este in conformitate cu cerințele pietei juridice, avându-se in vedere, cu precădere, tematica și 
bibliografia necesară pregătirii in vederea promovării examenelor de intrare in profesiile juridice (avocatură, 
magistratură, etc). 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

Insusirea  problematicii 

prezentata la curs 

Evaluare finala prin proba 

orala 

90% 

    

10.5 Seminar/laborator 
    

Se acordă din oficiu 1 punct                                                                10% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoasterea materiei predate in proporíe de 50%, participarea la seminarii si la cursuri 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

Lector univ. Dr. Georgiana Teodorescu 
 

 
Semnătura titularului de seminar 

 
Lector univ. Dr. Georgiana Teodorescu 

 
 

Data avizării în departament 
 

01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Prof.univ.dr.Constantin Sima 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea STIINTE PENALE 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  PROBLEME FILOSOFICE ALE DREPTULUI PENAL 

       Codul disciplinei S.P. 1.1.4 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr.Nicolae Culic 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf.univ.dr.Nicolae Culic 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E1 2.7 Regimul disciplinei DO 

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

2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 72 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 100 

3.10 Numărul de credite 4 

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

4.2 de competenţe   

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale  C1. Cunoasterea temeinica (aprofundata) a disciplinei si in cadrul acesteia, a 



conceptelor, perspectivelor teoretice si metodologice specific filosofiei dreptului 
in general, si a filosofiei dreptului penal in special. 
C2. Utilizarea cunostintelor teoretice pentru interpretarea dintr-o perspectiva 
moral-filosofica a unor situatii din spatial public. 
C3. Elaborarea unor proiecte de analiza a problemelor penale cu semnificatie 
general-umana si filosofica. 
C4. Identificarea in legislatia penala a institutiilor generatoare de probleme 
moral-filosofice  si elaborarea unor solutionari proprii, argumentate. 

Competenţe transversale  CT1. Elaborarea unui eseu (tema de cercetare) privind semnificatiile moral-
filosofice ale unui caz real. 
CT2. Dezvoltarea capacitatii de utilizare eficienta a resurselor si tehnicilor de 
studiu in vederea adaptarii continue a competentelor profesionale in contextul 
dinamicii sociale. 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoasterea si intelegerea de catre masteranzi a notiunilor de baza ale filosofiei 

dreptului si a problemelor filosofice si morale specific filosofiei dreptului, si a 
importantei evaluarii dintr-o perspectiva filosofico-morala a institutiilor dreptului 
penal. 

7.2 Obiectivele specifice - Cunoasterea necesitatii abordarii filosofice a dreptului penal.  
- Constientizarea importantei pentru practica penala a reflectiilor si 

valorizarilor filosofice 
- Corelarea cunostintelor teoretice cu abilitatea de a sesiza si solutiona 

problemele umane in practica penala. 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Filosofia-reconstructie conceptuala a totalitatii existentei. 
Demersul filosofic ca valorizare critica a lumii, societatii si 
omului 

Prelegere – Curs interactiv  1 oră 

2. Legitimitatea abordarii filosofice a dreptului. Registrul 
problematic al filosofiei dreptului. Conceptul dreptului in 
perspectiva filosofiei. Teoria justitiei, componenta a 
filosofiei dreptului 

Prelegere – Curs interactiv  2 ore 

3. Determinatiile conceptului de drept penal. Discutii si 
perspective contemporane referitoare la incadrarea 
dreptului penal in dreptul public sau privat. 

Prelegere – Curs interactiv  2 ore 

4. Teoria pedepsei. Fundamental (legitimitatea) dreptului de a 
pedepsi 

Prelegere – Curs interactiv  1 oră 

5. Principalele perspective in teoria pedepsei: retributivismul, 
utilitarismul, teoria umanista a pedepsei. 

Prelegere – Curs interactiv  1 oră 

6. Pedeapsa si responsabilitate. Raspunderea, capacitatea de 
raspundere. Responsabilitate si vinovatie 

Prelegere – Curs interactiv  1 oră 

7. Crima si pedeapsa. Teorii clasice si moderne Prelegere – Curs interactiv  1 oră 

8. Teoria umanitara a pedepsei; critica ei. Prelegere – Curs interactiv  1 oră 

9. Perspective opuse in problema pedepsei capital. 
Argumente si contra-argumente. 

Prelegere – Curs interactiv  1 oră 

10. Aspect penale, morale si filosofice ale eutanasiei. Prelegere – Curs interactiv  1 oră 

11. Avortul si drepturile femeilor. Statutul juridico-moral al 
fatului. Personalitatea si drepturile morale 

Prelegere – Curs interactiv  1 oră 



12. Lagar si politie. Violentă si drept in lumea contemporana Prelegere – Curs interactiv  1 oră 

Bibliografie 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 1.Fundamantele filosofice ale dreptului penal Dezbateri si analize de caz  2 ore 

 2. Moralitatea in dreptul penal Dezbateri si analize de caz  2 ore 

 3. Controverse in jurul pedepsei capitale Dezbateri si analize de caz  2 ore 

 4. Legalitate, moralitate si penalitate in eutanasia contemporana Dezbateri si analize de caz  2 ore 

 5. Cine este o fiinta cu drepturi ? Controverse in jurul legalitatii 
avortului 

Dezbateri si analize de caz  2 ore 

6. Formele violentei in societatea contemporana Dezbateri si analize de caz  2 ore 

7. Tortura si pedeapsa in epoca moderna si contemporana Dezbateri si analize de caz  2 ore 

Bibliografie 
1. I. Kant, Scrieri morale si politice, Ed. Științifică, București, 1991, pg.181-187, pg.210-211 
2. M. Foucault, A supraveghea si a pedepsi, Ed. Humanitas, București, 1997 
3. J. Pradel, Histoire des doctrines penales, PUF, Paris, 1991 
4. Andre Laingui, Histoire du droit penal, PUF, Paris, 1993 
5. Alexandre Kojeve, Esquisse d”une phenomelogie du droit, Gallimard, Paris, 1982 
6. H.L.A. Hart, Contributi alla analisi del diritto, Giuffre, Milano, 1964 

 
 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
 Continutul acestei discipline este adaptat permanent la problemele general-umane pe care le ridica practica dreptului penal. 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

Aprecierea coerentei 
raspunsului . Capacitatea de 
argumentare  

Intrebari  70% 

    

10.5 Seminar/laborator 

Participare activă la dezbaterile 
din seminar, prezentări de 
cazuri. 

Intrebari, observare directa, 
capacitate de argumentare 

20%  

Se acordă din oficiu 1 punct                   10% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoasterea problemelor discutate in cadrul cursului si seminarului. Capacitatea de a surprinde din practică  problemele cu valențe 
filosofico-morale.  

 
Data completării 

 
01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

Conf.univ.dr.Nicolae Culic 

Semnătura titularului de seminar 
 

Conf.univ.dr.Nicolae Culic 

 
Data avizării în departament 

 
01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Prof.univ.dr.Constantin Sima 

 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 



 
1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea STIINTE PENALE 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei  PROTECTIA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI 

       Codul disciplinei S.P. .1.2.11 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.univ.dr.Nicolae Voiculescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Prof.univ.dr.Nicolae Voiculescu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E1 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

24 din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 34 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 76 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 
6.Competenţe specifice accumulate 
 

Competenţe profesionale  -Dezvoltarea abilităţilor referitoare la utilizarea mijloacelor internaţionale de 
protecţie a drepturilor omului 
-Cunoașterea aprofndată a  principiilor jurisprudențiale fundamentale în materia 
protecției drepturilor omului  
-Consolidarea unei atitudini civice  care să se manifeste în sensul promovării 
standardelor internaţionale specifice drepturilor omului 

Competenţe transversale  - Aprofundarea cunoștințelor privind codificarea drepturilor omului în societatea 
contemporană 



-Adâncirea cunoașterii normelor internaţionale adoptate în cadrul diferitelor 
organizaţii internaţionale 
-Cunoaşterea, înţelegerea și diseminarea procedurilor de control dezvoltate de 
către instituţiile internaţionale de protecţie a drepturilor omului 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Adâncirea cunoașterii trăsăturilor,  conținutului și modului de reglementare a 
drepturilor omului, precum și a jurisprudenței semnificative  în cadrul diferitelor 
sisteme internaționale de protecție a drepturilor omului  

7.2 Obiectivele specifice  -Înţelegerea specificului sistemului european de protecție a drepturilor omului 
în raport cu alte sisteme internaționale de protecție a drepturilor omului; 
- Analiza jurisprudenței semnificative a Curții Europene a Drepturilor Omului; 
-Înțelegerea evoluțiilor la nivel internațional și european referitoare la conținutul 
și mijloacele de monitorizare în materia drepturilor omului; 

 
8.Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Sisteme internaționale de protecție a drepturilor omului. Protecția drepturilor omului prin 
norme de drept penal. 

1.1. Drepturile omului în Sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite. Norme, proceduri și instituții 
cu relevanță în materie penală. 

  
 

prelegere  - 
dezbatere 

 

4 ore 

 2. Consiliul Europei 
 2.1 . Convenția Europeană a Drepturilor Omului:drepturi și libertăți garantate 
               2.2. Convenții de cooperare în materie penală 
 2.4.Curtea Europeană a Drepturilor Omului: organizare și procedură 
 2.5. Jurisprudență semnificativă a CEDO în materie  penală 
  

prelegere  - 

dezbatere 

4 ore 

 3. Uniunea Europeană 
 3.1. Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene 

3.2 Egalitatea de șanse și nediscriminarea 
3.3. Norme și instituții ale Uniunii Europene cu rezonantă în materie penală 

                3.4.Dreptul la un proces echitabil în cadrul procedurilor penale 
               5.5. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene 
 

prelegere  - 

dezbatere 

4 ore 

 

Bibliografie CURSURI, MANUALE, LUCRĂRI MONOGRAFICE 

1. Agenția pentru drepturi fundamentale a Uniunii Europene, Manual de drept european în materie de azil, frontiere și 
imigrație, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014 

2. Alice Mariana Apetrei, Drepturile Omului în Uniunea Europeană, Editura Lumen, 2010 
3. Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Vol. 1 şi 2. Editura C.H.Beck, 

Bucureşti, 2005-2006 
4. Corneliu Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului comentată, ed. a II-a, Ed. CH Beck, 2009  
5. D. Bogdan, M. Selegean, Drepturile şi libertăţile fundamentale în jurisprudenţa CEDO, Ed. All Beck, Bucureşti 2005; 
6. Bozesan Vasile, Libertatea de exprimare. Hotărâri ale Curtii Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele 

împotriva României, Editura Universitară, București, 2013 

7.  Compilation of case law on the equality of treatment between women and men and on non-discrimination in the 
European Union, Third edition, Publication Office of the European Union, Luxembourg, 2010 

8. Convenţia europeană a drepturilor omului, Editura Hamangiu, București, 2016 
9. Consiliul Europei/Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Ghid practic cu privire la condițiile de admisibilitate, 2014, 

 http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_RON.pdf 
10. Călin Dragoș coord., Hotararile CEDO în cauzele împotriva României 2013 - Analiză, consecințe, autorități potențial 

responsabile, Editura Universitară, București, 2014 
11. *** Dictionar de Drepturile Omului, Editura CH Beck, București, 2013 
12. Dragoș Călin, Ionuț Militaru, Vasile Bozeșan, Florin Mihaiță, Dorin Pană, Limitele libertății de exprimare. Politicieni, 

jurnaliști, magistrați. Comentarii și jurisprudență, Editura Hamangiu, București,  2014 



13.  Drăghici Andreea, Protectia juridica a drepturilor copilului - Curs universitar, Editura Universul Juridic, 2013 
14.  Radu Chiriţă, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, vol. I şi II, Editura CHBeck, 2007; 
15.  Radu Chiriță, coord., Discriminarea în jurisprudența CEDO, Editura Hamangiu, București, 2012 
16.  Radu Chiriță, coord., Arestarea și detenția în jurisprudența CEDO, Editura Hamangiu, București, 2012 
17. Titus Corlățean, Executarea hotărârilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, Editura Universul Juridic, București, 2011 
18.  Titus Corlățean, Protecția europeană și internațională a drepturilor omului, Editura Universul Juridic, București, 2012 
19.  Radu C. Demetrescu, Irina Moroianu Zlătescu, Drepturile omului în sistemul Naţiunilor Unite: protecţie şi promovare, 

Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 2000 
20.  Răzvan Dincă, Cereri în faţa C.E.D.O. Condiţii de admisibilitate, Ed. All-Beck, Bucureşti, 2001; 
21.  Nicolae Ecobescu, Mariana Niţelea ; coord. Nicolae Ecobescu, Manualul Consiliului Europei, Biroul de Informare al 

Consiliului Europei, Bucureşti, 2006  
22.  Galea Ion, Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului. Analiză critică, Editura CH Beck, 

București, 2012 
23. Ghid pentru ratificarea Convenţiei internaţionale pentru protecţia drepturilor tuturor muncitorilor migranţi şi ale 

membrilor familiilor acestora (CIDMM), elaborat de Comitetul internaţional de coordonare pentru campania de ratificare 
a Convenţiei pentru drepturile migranţilor, 2012 
http://www.migrantsrights.org/documents/SCRatificationGuideROJune2012_000.pdf 

24.  Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a Drepturilor omului. Ediţia a IV-a. Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011 
25. Bianca Selejan-Guţan, Horaţiu Rusu, Hotărârile CEDO împotriva României (1998-2006). Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006 
26.   Diana-Olivia Hatneanu, Raluca Stancescu-Cojocaru, Cum să formulăm o cerere la CEDO (Explicații, jurisprudenta, 

formulare și modele), Editura Hamangiu București, 2009 
27.  Cristian Jura, Drepturile omului: drepturile minorităţilor naţionale, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006  
28.  Moldovan Carmen, Libertatea de exprimare. Principii - Restricții – Jurisprudență, Editura CH Beck, București, 2012 
29.  Principalele  instrumente internaţionale privind drepturile omului la care România este parte, vol.I-II, Institutul Român 

pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 2007 
30.  Prisacariu Mihaela Roxana, Statutul juridic al minorităților nationale, Editura CH Beck, București, 2011  
31.  J.F.Renucci, Droit europeen des droits de l’homme, LGDJ, Paris, 2002; 
32.  Fredric Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Editura Polirom Iaşi, 2006 
33.  F. Sudre, J.P. Marguenaud, J. Andriant, A. Gouttenoire, M. Levinet, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme, PUF 2003; 
34. The relationship between European Union law and the European Social Charter,  Working Document, 15 July 2014, pct. 19. 
35. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806544ec 
36.  Ovidiu Predescu, Nasty Marian Vladoiu, Drept european și internațional al drepturilor omului. Note de curs, Editura 

Hamangiu, București, 2014 
37.  Nicolae Voiculescu, Maria Beatrice Berna,Tratat de Drept social internațional și european,  Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2019 
38. Nicolae Voiculescu, Protecția internațională a drepturilor omului – note de curs, Editia a 2-a revizuita, Editura Hamangiu, 

Bucuresti, 2017 
39.  Nicolae Voiculescu, Vasile Neagu, Protecţia drepturilor lucrătorilor în dreptul internaţional şi european, Editura 

Universitară, Bucureşti, 2016 
40.  Nicolae Voiculescu, Maria Iuliana Neagu, Responsabilitatea socială a întreprinderilor. De la concept la normativizare, 

Editura Universitară, Bucureşti, 2016 
 
REVISTE 
Analele Universității Titu Maiorescu, Seria Drept, Curierul judiciar; Revista română de drept public; Noua revistă de 
drepturile omului; Buletin CEDO 
 
LEGISLAȚIE  
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele care privesc România: Monitoarele Oficiale ale României, 
partea I, site-ul Curţii Europene a Drepturilor Omului (www.echr.coe.int), site-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
(www.scj.ro);  
Ordonanța Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului şi a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei şi regresul statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare 
pe cale amiabilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2001, cu modificările ulterioare;  
Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, cu modificările ulterioare. 
Adrese INTERNET 

                www.ilo.org., Organizaţia Internaţională a Muncii 
                www.coe.int.,   Consiliul Europei 
                www.echr.coe.int, Curtea europeana a drepturilor omului  
                www.coe.int/T/E/Human_Rights, Directia generala a drepturilor omului 
                www.coe.int/T/E/Commissioner_H.R, Comisarul drepturilor omului  
                www.europa.eu, Uniunea Europeană 

http://www.echr.coe.int/
http://www.scj.ro/


               www.hotararicedo.ro 
               www.jurisprudentacedo.ro/ 
               www.juridice.ro/cedo 
               www.jurisprudenta.com 
               http://www.scj.ro/ 
                http://www.csm-just.ro/csm/index.php?cmd=9503 
               http://www.ier.ro/index.php/site/search_avans 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Mecanisme de control și jurisprudență în sistemul Organizației 
Națiunilor Unite în materie penală 

Analiză și dezbatere spețe și studii de caz 3 ore 

2.Jurisprudență semnificativă a Curții Europene a Drepturilor Omului 
în materie penală 

Analiză și dezbatere spețe și studii de caz 3 ore 

3.România în jurisprudența CEDO 
Analiză și dezbatere spețe și studii de caz 3 ore 

4.Soluții jurisprudențiale ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în 
materia drepturilor omului în  materie penală 

Analiză și dezbatere spețe și studii de caz 3 ore 

Bibliografie  

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 Noțiunile și conceptele care urmează să fie cunoscute și asimilate în cadrul orele de curs și de seminar sunt de natură să asigure un 
nivel de cunoștințe și favorizeze o conduită profesională și etică din partea profesioniștilor în materiile juridice în concordanță cu 
standardele unamim recunoscute în materia protecției internaționale a drepturilor omului. 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 
 Elaborare referat sinteză  60% 

    

10.5 Seminar/laborator 

Gradul de participare la analiza 
jurisprudenței și studiilor de caz 

  30% 

Se acordă din oficiu 1 punct 

10.6 Standard minim de performanţă 

 
Data completării 

 
01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

Prof.univ.dr.Nicolae Voiculescu 

Semnătura titularului de seminar 
 

Prof.univ.dr.Nicolae Voiculescu  

 
Data avizării în departament 

 
01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Prof.univ.dr.Constantin Sima 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jurisprudenta.com/


FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea STIINTE PENALE 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  CIBERNETICA JURIDICA. INFRACTIUNI INFORMATICE 

       Codul disciplinei S.P.1.2.10 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.univ.dr.Titi Paraschiv 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr.Titi Paraschiv  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7 Regimul disciplinei DO. 

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

2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

24 din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 29 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 76 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 100 

3.10 Numărul de credite 4 

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

4.2 de 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 desfăşurare a seminarului/laboratorului - 

 
 
 



6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale  Cunoasterea, utilizarea si interpretarea avansata a conceptelor teoretice, 

metodologice si practice, a principiilor cibernetice. Cunoasterea relatiilor si 
implicatiilor de natura cibernetica in sfera juridica. Cunoasterea trasaturilor 
definitorii ale infractiunilor informatice. 
Cunoasterea efectelor tehnologiei actuale asupra dreptului, afacerilor si 
societatii. 

Competenţe transversale Aplicarea si asumarea valorilor si principiilor deontologice specifice profesiei in 
executarea unor sarcini complexe, interdisciplinare. 
Dezvoltarea capacitatii de selectare si utilizare eficienta a resurselor si tehnicilor 
de invatare in vederea adaptarii continue a competentelor profesionale la 
dinamica contextului economico-social. 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoasterea si intelegerea principiilor de cibernetică juridică şi 

operaţionalizarea acestora în sfera infracţiunilor informatice. 

7.2 Obiectivele specifice  Însuşirea modului de interpretare a normelor juridice pentru controlul 
infracţiunilor informatice. Operaţionalizarea principiilor cibernetice în sfera 
activităţii de drept. Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica 
în practica ciberneticii juridice. Utilizarea metodelor Big Data, Machine Learning, 
Deep Learning, data analytics in domeniul dreptului 

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observatii 

Sisteme cibernetice. Teoria generală a sistemelor. 
Particularitatile sistemelor cibernetice in domeniul 
dreptului 
Probleme introductive 

Prelegere 1 oră 

Clasificarea sistemelor. Sisteme informationale. Dreptul 
– stiinta comunicarii 
TGS–concept, modele si metodologie 

Prelegere 
1 oră 

Stiinţa ciberneticii 
Principiile ciberneticii 

Prelegere 
1 oră 

Cibernetica şi ştiinţele sociale 
Cibernetica şi ştiinţele juridice 

Prelegere 
1 oră 

Cibernetica juridică 
Probleme introductive 

Prelegere 
1 oră 

Ramurile ciberneticii juridice 
Aspecte filosofice ale ciberneticii 

Prelegere 
1 oră 

Infracţionalitatea informatică 
Aspecte introductive privind fenomenul de criminalitate 
informatică. Prevenire si predictibilitate 

Prelegere 
1 oră 

Clasificarea infracţiunilor informatice  
Prelegere 

1 oră 

Rolul retelelelor informatice în comiterea infracţiunilor  
Prelegere 

1 oră 

Moduri de operare frecvent intâlnite în criminalitatea 
informatică 

Prelegere 
1 oră 

Atacul informatic 
Principalele tipuri de atacuri informatice 

Prelegere 
1 oră 



Moduri de operare în atacurile informatice 

Frauda electronica 
Criminalitatea fără violenţă – fraude informatice 
Metode de fraudă electronică 

Prelegere 
1 oră 

Bibliografie:  
T. Paraschiv, Cibernetică juridică, Editura Augusta, Timişoara, 2003. 
T. Paraschiv , Informatică juridică Vol.I, Editura Augusta, Timişoara, 1998, Vol.II, Editura Augusta, Timişoara 2004.  
T. Paraschiv , Cibernetică psihologică, Editura Hamangiu, 2014, coautor, ISBN 978-606-678-976-9, 421p., 
T. Paraschiv , Cibernetică juridică, Editura Hamangiu, 2014, coautor, ISBN 978-606-678-976-9, 421p.,   
T. Paraschiv , Informatică psihologică, Editura Hamangiu, 2014, coautor, ISBN 978-606-678-975-2, 483p.,  
A.T. Murgan, R. Dogaru, C. Comaniciu, (1995) "Information theory, random signals detection, filtering and estimation, 
software simulations", in Ed. "Politehnica", Bucharest, (Romanian language).  
B. Kosko, (1992). "Neural networks and fuzzy systems, a dynamical systems approach to machine inteligence", 
Prentice Hall Eds.  
C. Toumazou, J.B. Hughes, N.C. Battersby, "Switched - currents, an analogue technique for digital technology" ,IEE 
Circuits and Systems series 5, 1993.  
Haykin, S., "Neural Networks, a comprehensive foundation", MacMillan College Publishing Company, 1994; 
M.H. Hassoun. "Fundamentals of Artificial Neural Networks", 1995, MIT Press; 
Paul Constantinescu, Sinergergetica, Teoria generala a sistemelor ierarhizate, 1991, Bucuresti; 
S. Kauffman, "The origins of order, self-organization and selection in evolution", Oxford University Press, 1993; 
Y. Kamp, M. Hasler, (1990) "Reseaux de neurones recursifs pour memoires associatives", Press Polytechniques et 
Universitaires Romandes, Lausanne; 
Evangelista, Rafael. 2018. Beyond Machines of Loving Grace: Hacker Culture, Cybernetics and Democracy. Kindle ADIN 
B07FSK3TPY; 

Kline, Ronald R. 2015. The Cybernetics Moment: Or Why We Call Our Age the Information 
Age. JHU Press. 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Sisteme cibernetice. Teoria generală a sistemelor 
Probleme introductive 

dezbatere 
1 oră 

Clasificarea sistemelor 
Sistemul–noţiune şi model 

Dezbatere/ studii de caz 
1 oră 

Stiinţa ciberneticii 
Principiile ciberneticii 

Dezbatere/ studii de caz 1 oră 

Cibernetica şi ştiinţele sociale 
Cibernetica şi ştiinţele juridice 

Dezbatere/ studii de caz 1 oră 

Cibernetica juridică 
Probleme introductive 

Dezbatere/ studii de caz 1 oră 

Ramurile ciberneticii juridice 
Aspecte filosofice ale ciberneticii 

Dezbatere/ studii de caz 1 oră 

Infracţionalitatea informatică 
Aspecte introductive privind fenomenul de criminalitate 
informatică 

Dezbatere/ studii de caz 1 oră 

Clasificarea infracţiunilor informatice  Dezbatere/ studii de caz 1 oră 

Rolul computerului în comiterea infracţiunilor  Dezbatere/ studii de caz 1 oră 

Moduri de operare frecvent intâlnite în criminalitatea 
informatică 

Dezbatere/ studii de caz 1 oră 

Atacul informatic 
Principalele tipuri de atacuri informatice 
Moduri de operare în atacurile informatice 

Dezbatere/ studii de caz 1 oră 

Frauda electronica 
Criminalitatea fără violenţă – fraude informatice 

Dezbatere/ studii de caz 1 oră 



Metode de fraudă electronică 

Bibliografie:  
T. Paraschiv, Cibernetică juridică, Editura Augusta, Timişoara, 2003. 
T. Paraschiv , Informatică juridică Vol.I, Editura Augusta, Timişoara, 1998, Vol.II, Editura Augusta, Timişoara 2004.  
T. Paraschiv , Cibernetică psihologică, Editura Hamangiu, 2014, coautor, ISBN 978-606-678-976-9, 421p.,  
T. Paraschiv , Informatică psihologică, Editura Hamangiu, 2014, coautor, ISBN 978-606-678-975-2, 483p.,  
A.T. Murgan, R. Dogaru, C. Comaniciu, (1995) "Information theory, random signals detection, filtering and estimation, 
software simulations", in Ed. "Politehnica", Bucharest, (Romanian language).  
B. Kosko, (1992). "Neural networks and fuzzy systems, a dynamical systems approach to machine inteligence", 
Prentice Hall Eds.  
C. Toumazou, J.B. Hughes, N.C. Battersby, "Switched - currents, an analogue technique for digital technology" ,IEE 
Circuits and Systems series 5, 1993.  
Haykin, S., "Neural Networks, a comprehensive foundation", MacMillan College Publishing Company, 1994; 
M.H. Hassoun. "Fundamentals of Artificial Neural Networks", 1995, MIT Press; 
Paul Constantinescu, Sinergergetica, Teoria generala a sistemelor ierarhizate, 1991, Bucuresti; 
S. Kauffman, "The origins of order, self-organization and selection in evolution", Oxford University Press, 1993; 
Y. Kamp, M. Hasler, (1990) "Reseaux de neurones recursifs pour memoires associatives", Press Polytechniques et 
Universitaires Romandes, Lausanne. 

 
 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
 - 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 
Proiect Testare periodică 30% 

Examen Analiza şi sinteza unui subiect 60% 

10.5 Seminar/laborator 
- - - 

Se acordă din oficiu 1 punct 

10.6 Standard minim de performanţă: 
 Cerinţe minime pentru nota 5,00 (cinci) cunoaşterea conceptelor fundamentale ale ciberneticii juridice. Descrierea fenomenului de 
infracţiune informetică şi cunoaşterea principalelor tipuri de infracţiuni informatice. 

 
Data completării 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
Prof.univ.dr.Titi Paraschiv 

Semnătura titularului de seminar 
Prof.univ.dr.Titi Paraschiv 

 
 

Data avizării în departament 
01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
Prof.univ.dr.Constantin Sima 

 
 


