
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 DREPT MEDICAL 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei RĂSPUNDEREA CIVILĂ 

       Codul disciplinei D.1.1.2. 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.univ.dr. Iosif  R. Urs 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Prof.univ.dr. Iosif R. Urs 

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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45 

Tutoriat - 

Examinări 4 

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

3.7 Total ore studiu individual 119 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 175 

3.10 Numărul de credite 7 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 
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.Cunoaşterea aprofundată a  principiilor, instituţiilor, normelor, conceptelor 
şi noţiunilor de bază specifice dreptului civil aplicabile dreptului medical;  
CP2.Înțelegerea principalelor instituţii comune dreptului civil și dreptului medical  
în vederea interpretării  și realizării conexiunii dintre acestea; 



CP3. Utilizarea cunoștințelor dobândite sub aspect conceptual și metodologic 
pentru a rezolva problem teoretice și practice noi; 
CP4. Identificarea aspectelor specifice dreptului medical pentru a formula 
judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive; 
CP5. Elaborarea de proiecte profesionale pe teme specifice conexiunii dintre 
dreptul civil și dreptul medical, utilizând un spectru variat de metode cantitative 
și calitative. 

Competenţe transversale CT1.Abordarea în mod realist a rezolvării unor situații cu grad ridicat de 
complexitate, prin argumentare atât teoretică cât și practică, în vederea 
soluționării eficiente a acestora; 
CT2.Aplicarea tehnicilor de muncă eficiente în munca în echipă multidisciplinară 
cu îndeplinirea unor sarcini de coordonare; 
CT3.Evaluarea continuă a nevoilor proprii de formare profesională și a 
perspectivelor de dezvoltare profesională la locul de muncă. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obținerea de cunoştinţe avansate in domeniul dreptului civil, realizarea 
conexiunii dintre acestea și dreptul medical, precum  şi utilizarea conceptelor 
juridice însușite în practica juridică.   

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea aprofundată a instituţiilor specifice materiei Teoriei obligațiilor 
civile; 
Înţelegerea termenilor specifici materiei Teoriei obligațiilor civile și îmbinarea 
acestor termeni cu noțiunile specifice dreptului medical; 
Dezvoltarea vocabularului juridic prin însuşirea de noi termeni; 
Cunoaşterea locului fiecărei instituţii noi, cu caracteristicile proprii fiecăreia 
dintre ele; 
Stabilirea unui raţionament juridic complex; 
Identificarea conexiunii dintre noile instituţii învăţate. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Aspecte generale privind răspunderea juridică Expunere  2 ore 

Corelația dintre răspunderea civilă delictuală și răspunderea 
civilă contractuală 

Expunere  2 ore 

Condițiile răspunderii civile medicale Expunere  2 ore 

Natura juridică și conținutul raportului medic-pacient Expunere  2 ore 

Contractele de asigurări sociale de sănătate Expunere  3 ore  

Contractele de asigurare de răspundere civilă pentru malpraxisul 
medical 

Expunere  3 ore 

Particularitățile răspunderii civile medicale Expunere  3 ore 

Protecția personalului medical, în situația cauzării unor prejudicii 
pacienților 

Expunere  3 ore 

Răspunderea civilă. Corelație cu răspunderea penală. Repararea 
prejudiciului 

Expunere  4 ore 

Răspunderea disciplinară a medicilor 
 

Expunere 4 ore 

Bibliografie 

1. Iosif R. Urs, Reglementarea relațiilor contractuale cu privire la asistența de sănătate publică prin sistemul asigurărilor 
sociale, publicat în volumul Conferinţei internaţionale “Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere”, 
Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, noiembrie 2015 

2. Iosif R. Urs, Formarea, conţinutul şi exprimarea consimţământului părţilor pentru validitatea contractului medical, publicat 
în volumul Conferinţei internaţională de drept, studii europene și relaţii internaţionale “Perspectivele dreptului naţional şi 
european în contextul provocărilor complexe ale societăţii contemporane”, 12-13 mai 2016, Universitatea Titu Maiorescu, 
Editura Hamangiu, București 2016 

3. Iosif R. Urs, Petruța-Elena Ispas,  Drept civil. Teoria obligațiilor, Editura Hamangiu, București, 2015, cap VII  - Faptul juridic 
ilicit-Răspunderea civilă, pag. 207-328 

4. Roxana-Maria Călin, Malpraxis. Raspunderea medicului si a furnizorilor de servicii medicale, Editura Hamangiu, București, 
2014. 



5. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, proclamată de către Comisia Europeană, Parlamentul European și 
Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000 

6. Directiva 2011/24/UE din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere 

7. Codul civil, titlul II, cap. II – Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente, art. 58-81; cartea V, cap I, secțiunea 3 – 
Încheierea contractului, art. 1178-1245; cap. IV – Răspunderea civilă, art. 1349-1395; titlul II, cap. II – Respectul datorat ființei 
umane și drepturilor ei inerente, art. 58-81 

8. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată 

9. Legea nr. 46/2003 – Legea drepturilor pacientului 

10. Aurel Teodor Moldovan, Tratat de drept medical, Editura All Beck, 2002 

11. Georgiana Tudor, Răspunderea juridică pentru culpa și eroarea medicală, Editura Hamangiu, 2010 

12. Ionuț Vida-Simiti, Răspunderea juridică a medicului, Editura Hamangiu, 2013 

13. Florin I. Mangu, Malpraxisul medical. Răspunderea civilă medicală, Editura Wolters Kluwer, 2010 

14. Ion Turcu, Dreptul Sănătății – frontul comun al medicului și al juristului, Editura Wolters Kluwer, 2010 
 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Temeiul juridic al răspunderii civile medicale Expozitivă, interactivă, studii de caz  4 ore 

Natura juridică și conținutul raportului medic-pacient Expozitivă, interactivă, studii de caz  4 ore 

Protecția personalului medical, în situația cauzării unor prejudicii 
pacienților 

Expozitivă, interactivă, studii de caz  4 ore 

Răspunderea civilă, penală și disciplinară a medicilor Expozitivă, interactivă, studii de caz  16 ore 

Bibliografie 

1. Iosif R. Urs, Reglementarea relațiilor contractuale cu privire la asistența de sănătate publică prin sistemul asigurărilor 
sociale, publicat în volumul Conferinţei internaţionale “Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere”, 
Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, noiembrie 2015 

2. Iosif R. Urs, Formarea, conţinutul şi exprimarea consimţământului părţilor pentru validitatea contractului medical, publicat 
în volumul Conferinţei internaţională de drept, studii europene și relaţii internaţionale “Perspectivele dreptului naţional şi 
european în contextul provocărilor complexe ale societăţii contemporane”, 12-13 mai 2016, Universitatea Titu Maiorescu, 
Editura Hamangiu, București 2016 

3. Iosif R. Urs, Petruța-Elena Ispas,  Drept civil. Teoria obligațiilor, Editura Hamangiu, București, 2015, cap VII  - Faptul juridic 
ilicit-Răspunderea civilă, pag. 207-328 

4. Roxana-Maria Călin, Malpraxis. Raspunderea medicului si a furnizorilor de servicii medicale, ed. Hamangiu, București, 2014. 

5. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, proclamată de către Comisia Europeană, Parlamentul European și 
Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000 

6. Directiva 2011/24/UE din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere 

7. Codul civil, titlul II, cap. II – Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente, art. 58-81; cartea V, cap I, secțiunea 3 – 
Încheierea contractului, art. 1178-1245; cap. IV – Răspunderea civilă, art. 1349-1395; titlul II, cap. II – Respectul datorat ființei 
umane și drepturilor ei inerente, art. 58-81 

8. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată 

9. Legea nr. 46/2003 – Legea drepturilor pacientului 

10. Aurel Teodor Moldovan, Tratat de drept medical, Editura All Beck, 2002 

11. Georgiana Tudor, Răspunderea juridică pentru culpa și eroarea medicală, Editura Hamangiu, 2010 

12. Ionuț Vida-Simiti, Răspunderea juridică a medicului, Editura Hamangiu, 2013 

13. Florin I. Mangu, Malpraxisul medical. Răspunderea civilă medicală, Editura Wolters Kluwer, 2010 

14. Ion Turcu, Dreptul Sănătății – frontul comun al medicului și al juristului, Editura Wolters Kluwer, 2010 
 

 
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, problemele care pot 
apărea în exercitarea actului medical. Cunoașterea termenilor specifici dreptului, aplicarea corespunzătoare a legislației existente 
în domeniu și înțelegerea implicațiilor juridice pe care malpraxisul medical le poate naște sunt aspecte deosebit de importante, 
metode de prevenție atât pentru medici cât și pentru pacienți. 

 
10. Evaluare 
 

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

10.4 Curs 
Insuşirea cunosţinţelor 
teoretice 

examen  40% 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comisia_European%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parlamentul_European
https://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Uniunii_Europene
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comisia_European%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parlamentul_European
https://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Uniunii_Europene


Realizarea unui proiect 
teoretico-aplicativ 

proiect  25% 

10.5 Seminar/laborator 

Participare activă la elaborarea 
de aplicaţii 

evaluare permanentă  25% 

Se acordă din oficiu 1 punct 

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 
 

Prof.univ.dr.Iosif.R. Urs 

Semnătura titularului de seminar 
 

Prof.univ.dr.Iosif R.Urs 

 
 

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 DREPT MEDICAL 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei DREPT MEDICAL EUROPEAN 

       Codul disciplinei D.1.2.5. 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas 

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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 37 

Tutoriat - 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 127 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 175 

3.10 Numărul de credite 7 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 
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  -Cunoașterea  legislației europene specifice dreptului medical 
-Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor și metodologiilor specifice dreptului 
medical 
-Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor din dreptul național, dreptul 
Uniunii Europene și dreptul altor state în domeniul dreptului medical 
-Aplicarea tehnicilor și instrumentelor specific dreptului medical european 
-Utilizarea legislației europene în vederea soluționarii corespunzătoare a 
situațiilor identificate în practică 
 
 



 
Competenţe transversale 

  
- Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de 
formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de 
circulatie internatională 
- Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea 
regulilor deontologice specifice domeniului. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Însuşirea de cunoştinţe generale in domeniul dreptului medical european şi 
utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. 

7.2 Obiectivele specifice - Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor 
specifice cadrului normativ  al  Consiliului Europei și al Uniunii Europene în 
domeniul medical; 
- Însușirea gradului de aplicare a normelor adoptate la nivelul Consiliului Europei; 
-Înțelegerea modului de aplicare a legislației primare și secundare a Uniunii 
Europene; 
 -Cunoașterea aspectelor specifice prin aprofundarea jurisprudenței celor două 
instanțe europene. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 1. Dreptul Uniunii Europene Expunere  2 ore 

 2. Principiile Uniunii Europene Expunere  2 ore 

 3.Legislația europeană medicală Expunere  2 ore 

 4. Exercitarea profesiilor medicale la nivel european  Expunere  3 ore 

 5. Piața internă a sănătății Expunere  2 ore 

6. Politici în domeniul sănătății Expunere  3 ore 

7. Drepturi și acces în sistemele de sănătate Expunere  2 ore 

8. Politici  uniformizate(neglijență, consimțământ, sănătate 
mentală) 

Expunere  2 ore 

9.Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene Expunere 2 ore 

10.Jurisprudența CEDO Expunere 2 ore 

11.Elemente de drept comparat Expunere 2 ore 

Bibliografie 
Doctrină: 
-Jonathan Herring, Medical Law and Ethics, 7 th, Oxford University Press, 2017; 
-G.T.Laurie, S.H.E.Harmon, G.Porter, Law&Medical Ethics, tenth edition, Oxford University Press, 2016; 
-Claudia Carr, Beginning Medical Law, Routledge, 2015; 
-Claudia Carr, Unlocking Medical Law and Ethics, Routledge, 2015; 
- Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, ediţia a VI-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016; 
-Nicolae Voiculescu, Drept social European, București, Editura Universul Juridic, 2014; 
- Andre den Exter, Tamara Hervey, European Union Health Law:Treaties and Legislation, Maklu Publishers,2012; 
- Gabriel Liviu Ispas, Uniunea Europeană. Evoluție, instituții, mecanisme, Editura Universul Juridic, 2011; 
-Titus Corlățean, Executarea hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, Editura Universul juridic,București, 2011; 
 
Documente relevante 

✓ Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată în 2006, în vigoare din 2008(Legea nr. 
221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de 
România la 26 septembrie 2007) 

✓ Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului, adoptată ân 1989, intrată în vigoare în 1990 (LEGE nr. 18 din 27 
septembrie 1990 (*republicata*) pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului*) 

✓ REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) nr. 1408/71, din 14 iunie 1971, privind aplicarea regimurilor de securitate socială 
lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasă în interiorul Comunităţii (8) (9) 
(10) (11) (12) 

✓ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 704/2011 al Comisiei din 20 iulie 2011 de aprobare a substanței active 
azimsulfuron, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
540/2011 al Comisiei 



✓ Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 
1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 
90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei Text cu 
relevanță pentru SEE 

✓ -Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice 
intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE Text cu relevanță pentru SEE 

✓ Regulamentul (UE) 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 abrogare a 
Directivei 95/46/CE 

✓ Directiva Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor 
membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect; 

✓ Directiva 89/105/CEE - Transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman; 
✓ Directiva 2001/20/CE a PARLAMENTULUI EUROPEAN și  a CONSILIULUI din 4 aprilie 2001de apropiere a actelor cu putere 

de lege și a actelor administrative ale statelor membre privind aplicarea bunelor practici clinice în cazul efectuării de studii 
clinice pentru evaluarea produselor medicamentoase de uz uman; 

✓ Directiva 2002/98/CE – standarde de calitate și securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea și 
distribuirea sângelui uman și a componentelor sanguine; 

✓ Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de 
calitate și securitate pentru donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și 
a celulelor umane; 

✓ Directiva 92/28/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind publicitatea medicamentelor de uz uman; 
✓ Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii 

securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează; 
✓ Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale; 
✓ Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru 

diagnostic in vitro; 
✓ Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de 

tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă; 
✓ Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în 

mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului; 
✓ Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar 

cu privire la medicamentele de uz uman; 
✓ Directiva 2005/28/CE a Comisiei din 8 aprilie 2005 de stabilire a principiilor și a orientărilor detaliate privind aplicarea 

bunelor practici clinice în ceea ce privește medicamentele experimentale de uz uman, precum și a cerințelor pentru 
acordarea autorizației de fabricație sau de import de astfel de produse; 

✓ Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor 
profesionale; 

✓ Directivei 2006/17/CE în ceea ce privește anumite cerințe tehnice pentru testarea țesuturilor și a celulelor umane ; 
✓ Directiva 2006/100/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive din domeniul libertății de 

circulație a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei și a României; 
✓ Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței 

interne; 
✓ Directiva 2007/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 

90/385/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active 
implantabile, a Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale și a Directivei 98/8/CE privind 
comercializarea produselor biodestructive; 

✓ Directiva 2010/45/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al 
taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea; 

✓ Directiva 2011/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 9 martie 2011  privind aplicarea drepturilor 
pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere; 

✓ Directiva 2011/62/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 8 iunie 2011 de modificare a Directivei 
2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman in ceea ce priveste prevenirea 
patrunderii medicamentelor falsificate in lantul legal de aprovizionare 

 www.europa.eu – Uniunea Europeană 
http://www.coe.int- Consiliul Europei 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.Dreptul UE-aspecte cu caracter practic Studii de caz, activitate cu caracter interactiv 3 ore 

2. Aspecte teoretice și practice privind principiile UE Studii de caz, activitate cu caracter interactiv 3 ore 

 3.Analiză a legislației europene în domeniul medical Studii de caz, activitate cu caracter interactiv 3 ore 

 4. Aspecte practice privind exercitarea profesiilor medicale la Studii de caz, activitate cu caracter interactiv 3 ore 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32002L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32002L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32001L0083
http://www.europa.eu/
http://www.coe.int-/


nivel european 

 5.Aspecte practice privind politicile în domeniul sănătății Studii de caz, activitate cu caracter interactiv 4 ore 

6.Analiza jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene Studii de caz, activitate cu caracter interactiv 4 ore 

7.Analiza jurisprudenței CEDO Studii de caz, activitate cu caracter interactiv 4 ore 

Bibliografie 
 
Doctrină: 
-Jonathan Herring, Medical Law and Ethics, 7 th, Oxford University Press, 2017; 
-G.T.Laurie, S.H.E.Harmon, G.Porter, Law&Medical Ethics, tenth edition, Oxford University Press, 2016; 
-Claudia Carr, Beginning Medical Law, Routledge, 2015; 
-Claudia Carr, Unlocking Medical Law and Ethics, Routledge, 2015; 
- Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, ediţia a VI-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016; 
-Nicolae Voiculescu, Drept social European, București, Editura Universul Juridic, 2014; 
- Andre den Exter, Tamara Hervey, European Union Health Law:Treaties and Legislation, Maklu Publishers,2012; 
- Gabriel Liviu Ispas, Uniunea Europeană. Evoluție, instituții, mecanisme, Editura Universul Juridic, 2011; 
-Titus Corlățean, Executarea hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, Editura Universul juridic,București, 2011; 
 
Documente relevante 
 

✓ Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată în 2006, în vigoare din 2008(Legea nr. 
221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de 
România la 26 septembrie 2007) 

✓ Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului, adoptată ân 1989, intrată în vigoare în 1990 (LEGE nr. 18 din 27 
septembrie 1990 (*republicata*) pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului*) 

 
✓ REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) nr. 1408/71, din 14 iunie 1971, privind aplicarea regimurilor de securitate socială 

lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasă în interiorul Comunităţii (8) (9) 
(10) (11) (12) 

✓ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 704/2011 al Comisiei din 20 iulie 2011 de aprobare a substanței active 
azimsulfuron, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
540/2011 al Comisiei 

✓ Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 
1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 
90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei Text cu 
relevanță pentru SEE 

✓ -Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice 
intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE Text cu relevanță pentru SEE 

✓ Regulamentul (UE) 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 abrogare a 
Directivei 95/46/CE 

✓ Directiva Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor 
membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect; 

✓ Directiva 89/105/CEE - Transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman; 
✓ Directiva 2001/20/CE a PARLAMENTULUI EUROPEAN și  a CONSILIULUI din 4 aprilie 2001de apropiere a actelor cu putere 

de lege și a actelor administrative ale statelor membre privind aplicarea bunelor practici clinice în cazul efectuării de studii 
clinice pentru evaluarea produselor medicamentoase de uz uman; 

✓ Directiva 2002/98/CE – standarde de calitate și securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea și 
distribuirea sângelui uman și a componentelor sanguine; 

✓ Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de 
calitate și securitate pentru donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și 
a celulelor umane; 

✓ Directiva 92/28/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind publicitatea medicamentelor de uz uman; 
✓ Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii 

securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează; 
✓ Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale; 
✓ Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru 

diagnostic in vitro; 
✓ Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32002L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32002L0098


tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă; 
✓ Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în 

mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului; 
✓ Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar 

cu privire la medicamentele de uz uman; 
✓ Directiva 2005/28/CE a Comisiei din 8 aprilie 2005 de stabilire a principiilor și a orientărilor detaliate privind aplicarea 

bunelor practici clinice în ceea ce privește medicamentele experimentale de uz uman, precum și a cerințelor pentru 
acordarea autorizației de fabricație sau de import de astfel de produse; 

✓ Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor 
profesionale; 

✓ Directivei 2006/17/CE în ceea ce privește anumite cerințe tehnice pentru testarea țesuturilor și a celulelor umane ; 
✓ Directiva 2006/100/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive din domeniul libertății de 

circulație a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei și a României; 
✓ Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței 

interne; 
✓ Directiva 2007/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 

90/385/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active 
implantabile, a Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale și a Directivei 98/8/CE privind 
comercializarea produselor biodestructive; 

✓ Directiva 2010/45/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al 
taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea; 

✓ Directiva 2011/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 9 martie 2011  privind aplicarea drepturilor 
pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere; 

✓ Directiva 2011/62/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 8 iunie 2011 de modificare a Directivei 
2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman in ceea ce priveste prevenirea 
patrunderii medicamentelor falsificate in lantul legal de aprovizionare 

 www.europa.eu – Uniunea Europeană 
http://www.coe.int- Consiliul Europei 

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 în vedere necesitatea asigurării unui grad ridicat 
de protecție  al dreptului la sănătate a cetățenilor europeni prin implicarea activă și corespunzătoare a juriștilor , dar și prin 
conștientizarea drepturilor pacienților , dar și a celor care exercită diverse profesii din domeniul medical) 

 
10. Evaluare 
 

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

10.4 Curs 

Insuşirea cunosţinţelor 
teoretice și practice 

examen  40% 

Realizarea unui proiect 
teoretico-aplicativ 

proiect  25% 

10.5 Seminar/laborator 

Participare activă la elaborarea 
de aplicaţii 

evaluare permanentă  25% 

Se acordă din oficiu 1 punct 

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.Gabriel Liviu Ispas 

Semnătura titularului de seminar 
 

Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas 

 
 
 

Data avizării în departament 
 

01.10.2019 

 
 
 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Prof.univ.dr.Constantin Sima 

 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32001L0083
http://www.europa.eu/
http://www.coe.int-/


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 DREPT MEDICAL 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei RĂSPUNDEREA PENALĂ  ȘI INFRACȚIUNI SPECIFICE DREPTULUI 
MEDICAL 

       Codul disciplinei D.M. 1.1.1 

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 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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri      37 

Tutoriat - 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 119 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 175 

3.10 Numărul de credite 7 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 
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 - Cunoașterea, utilizarea și interpretarea aprofundată a conceptelor, teoriilor, 

paradigmelor și metodologiilor din domeniul juridic penal, a principiilor și 

abordărilor caracteristice domeniului dreptului medical; 



- Aplicarea aprofundată a tehnicilor și instrumentelor specifice domeniului 

dreptului medical; 

- Înțelegerea și aplicarea aprofundată a legislaţiei penale 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 medical concretă, pe 

analiza situaţiilor juridice, pe încadrarea lor corectă din punct de vedere 

penal 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 în domeniul răspunderii penale specifice dreptului 
medical 

2. Cunoașterea și aprofundarea practicii instanţelor judecătoreşti si a 
organelor de urmarire penala in materia răspunderii penale specifice 
dreptului medical 

3. Dobândirea unei temeinice pregătiri profesionale 

7.2 Obiectivele specifice •  Însușirea modului de interpretare a normelor dreptului medical. 

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

• Aprofundarea cunoștințelor din domeniul dreptului medical în vederea 
realizării unui activități profesionale performante. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Dreptul medical – ramură de drept; delimitarea de alte 
ramuri de drept: drept civil, drept penal, bioetică, deontologie 
medicală  

 

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

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

2.  Raportul juridic de drept medical. Actul juridic medical  
 

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

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

 

3. Răspunderea juridică medicală. Condițiile generale ale 
angajării răspunderii penale in exercitarea atributiilor 
specifice personalului medical 

  

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

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

4. Forme ale răspunderii penale. Culpa/intentia in afectarea 
unei valori sociale specifice actului medical.  
    

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

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

5. Noțiunea de Malpraxis  
 

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

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

 6. Elementele răspunderii juridice penale in raport cu 
personalul medical. Raspundere generala sau specifica?  

 

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

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

  7. Expertiza medico-legală. Autopsia medico-legală Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

 8. Proba existenței prejudiciului, a faptei ilicite, și a existenței 
și validității raportului cauzal. Riscul medical. Legatura de 
cauzalitate.  

 

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

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

  9. Infracţiuni specifice dreptului medical. Uciderea din culpă.     Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 

2 ore 



cursanţilor de  către cadrul didactic. 

 10. . Infracţiuni specifice dreptului medical. Vătămarea 
corporală din culpă 

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

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

  11. Infracţiuni specifice dreptului medical. Infracţiuni prevăzute 
de Legea nr. 95/2006 

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

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

  12. Infracţiuni specifice dreptului medical. Abuz în serviciu 
contra intereselor persoanelor 

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

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

 13. Infracţiuni specifice dreptului medical. Falsul si uzul de fals. Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 

cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

  14. Infracţiuni specifice dreptului medical. Agresiuni asupra 
fătului. Uciderea la cererea victimei. 

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, ediţia a 2-a 
Editura Hamangiu, București, 2015 
2. A.T. Moldovan, Tratat de drept medical, Ed. All Beck, București, 2002 
3. Ilie Pascu, Andreea Simona Uzlău, Gheorghe Muscalu Drept penal. Partea Generală, ediţia a IV-a,  București, Editura Hamangiu, 
2016 
4. Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva – Noul Cod de procedură penală. Ghid de aplicare pentru 
practicieni – Ed. Hamangiu, București 2014 
5. Andreea Uzlău, Corina Voicu, Raluca Moroşanu, Cristinel Ghigheci, Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni, București, 
Editura Hamangiu, 2014 
6. Mihail Udroiu – Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal – Editura All Beck, București, 2014 
7. Roxana Călin – Malpraxis. Răspunderea medicului şi a furnizorilor de servicii medicale. Practică judiciară, Editura Hamangiu, 
Bucureşti,  2014 
8. G. Tudor, Răspunderea juridică pentru culpa și eroarea medicală, Ed. Hamangiu, București, 2010.  
9. Noul Cod penal și reglementările anterioare. Prezentare comparativă. Ediție îngrijită și adnotată de Corina Voicu și Andreea Simona 
Uzlău – Editura Hamangiu, București 2014 
10. Revista Dreptul 
11. Legea nr. 95/2006 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Dreptul medical – ramură de drept; delimitarea de alte 
ramuri de drept: drept civil, drept penal, bioetică, deontologie 
medicală 

Expozitivă, interactivă, studii de caz 2 ore 

2.  Raportul juridic de drept medical. Actul juridic medical  
 

Expozitivă, interactivă, studii de caz 2 ore 

3. Răspunderea juridică medicală. Condițiile generale ale 
angajării răspunderii penale in exercitarea atributiilor specifice 
personalului medical 

Expozitivă, interactivă, studii de caz 2 ore 

4. . Forme ale răspunderii penale. Culpa/intentia in afectarea 
unei valori sociale specifice actului medical. 

Expozitivă, interactivă, studii de caz 2 ore 

5. Noțiunea de Malpraxis  
 

Expozitivă, interactivă, studii de caz 2 ore 

6. Elementele răspunderii juridice penale a medicului  
 

Expozitivă, interactivă, studii de caz 2 ore 

  7. Expertiza medico-legală. Autopsia medico-legală Expozitivă, interactivă, studii de caz 2 ore 

8. Proba existenței prejudiciului, a faptei ilicite, și a existenței și 
validității raportului cauzal. Riscul medical. Legatura de 
cauzalitate. 

Expozitivă, interactivă, studii de caz 2 ore 

9. Infracţiuni specifice dreptului medical. Uciderea din culpă.     Expozitivă, interactivă, studii de caz 2 ore 

10. . Infracţiuni specifice dreptului medical. Vătămarea 
corporală din culpă 

Expozitivă, interactivă, studii de caz 2 ore 

11. Infracţiuni specifice dreptului medical. Infracţiuni 
prevăzute de Legea nr. 95/2006 

Expozitivă, interactivă, studii de caz 2 ore 

12. Infracţiuni specifice dreptului medical. Abuz în serviciu Expozitivă, interactivă, studii de caz 2 ore 



contra intereselor persoanelor 

13. Infracţiuni specifice dreptului medical. Falsul si uzul de fals. Expozitivă, interactivă, studii de caz 2 ore 

14. Infracţiuni specifice dreptului medical. Agresiuni asupra 
fătului.Uciderea la cererea victimei. 

Expozitivă, interactivă, studii de caz 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, ediţia a 2-a 
Editura Hamangiu, București, 2015 
2. A.T. Moldovan, Tratat de drept medical, Ed. All Beck, București, 2002 
3. Ilie Pascu, Andreea Simona Uzlău, Gheorghe Muscalu, Drept penal. Partea Generală, ediţia a IV-a,  București, Editura Hamangiu, 
2016 
4. Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva – Noul Cod de procedură penală. Ghid de aplicare pentru 
practicieni – Ed. Hamangiu, București 2014 
5. Andreea Uzlău, Corina Voicu, Raluca Moroşanu, Cristinel Ghigheci, Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni, București, 
Editura Hamangiu, 2014 
6. Mihail Udroiu – Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal – Editura All Beck, București, 2014 
7. Roxana Călin – Malpraxis. Răspunderea medicului şi a furnizorilor de servicii medicale. Practică judiciară, Editura Hamangiu, 
Bucureşti,  2014 
8. G. Tudor, Răspunderea juridică pentru culpa și eroarea medicală, Ed. Hamangiu, București, 2010.  
9. Noul Cod penal și reglementările anterioare. Prezentare comparativă. Ediție îngrijită și adnotată de Corina Voicu și Andreea Simona 
Uzlău – Editura Hamangiu, București 2014 
10. Revista Dreptul 
11. Legea nr. 95/2006 

 
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. 

 
10. Evaluare 
 

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

10.4 Curs 

Insuşirea cunosţinţelor 
teoretice 

 Examen scris 80% 

    

10.5 Seminar/laborator 

Implicarea în pregătirea şi 
rezolvarea studiilor de 
caz/speţelor/grilelor 

Notare  pe parcursul 
semestrului urmare opiniilor 

exprimate  

 10% 

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.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 DREPT MEDICAL 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei  Practica de specialitate 

       Codul disciplinei D.M.1.1.10 

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: 
Ghid de practică 
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 DREPT MEDICAL 

 
2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  INVESTIGARE CRIMINALISTICA ÎN CAZUL INFRACȚIUNILOR 
DIN DOMENIUL MEDICAL 

       Codul disciplinei D.M.1.2.6. 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lector universitar dr.  Gheorghe Muscalu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lector universitar dr.  Gheorghe Muscalu 

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

Ob. 

 
 
 
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 45 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 37 

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

Tutoriat - 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 114 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 
 
 
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 CP1.Cunoașterea și înțelegerea noțiunilor specifice disciplinei; 
CP2.Capacitatea de analiză şi sinteză, organizare  şi planificare a 
cunoştinţe de bază necesare unei profesii,  
CP3.Capacitatea de a soluţiona probleme, de a lua decizii, de a susţine 
public un discurs coerent,  logic şi retoric 
CP4.Interpretarea corectă a modalitatilor tehnico-stiintifice de efectuare 
a urmaririi penale( de exemplu statisticile criminale) 
 CP5.Evaluarea critică a elementelor metodologice de investigare a 
diferitelor fapte din domeniul medical. 

Competenţe transversale  CT1.Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţe dobândite, abilităţi de 

cercetare, capacitatea de  adaptare la noi situaţii, creativitate, 
CT2.capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de 
armonizare a legislaţiei, abilitatea de a lucra independent,  
CT3.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 în domeniul 

medical 

Explicarea şi interpretarea regulilor tactice de ancheta, a mecanismelor 

psihologice ale comportamentului infractional și a structurii şi tendinţelor 

criminalităţii în domeniul medical 

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 din domeniul medical 

Înţelegerea  locului şi rolului investigațiilor criminalistice în domeniul 

criminalității medicale 

Promovarea  unor obiective în abordarea faptelor circumscrise culpelor 

medicale 

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. Identificarea criminalistica. 

Prelegere  - Curs interactiv, explicatii 

oferite de profesor masteranzilor 

 2 ore 

Tipologia investigarii principalelor urme biologice de 

natura umana. Examinarea fízica. 

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 

 

Prelegere  - Curs interactiv, explicatii 

oferite de profesor masteranzilor 

 2 ore 

 Cercetarea criminalistica a falsului în documentele 

medicale. 

Cercetarea la fata locului  

Prelegere  - Curs interactiv, explicatii 

oferite de profesor masteranzilor 

 2 ore 

Elemente de tactica criminalistica privind procedura de 

efectuare a constatarii experizei criminalistice și medico-

legale  

Prelegere  - Curs interactiv, explicatii 

oferite de profesor masteranzilor 

1 oră 

Particularitati tactice ale audierii persoanei vatamate 

Tactica ascultarii suspectului sau a inculpatului. Tactica 

ascultarii martorilor 

Prelegere  - Curs interactiv, explicatii 

oferite de profesor masteranzilor 

1 oră 

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 

1 oră 



Elemente metodologice de investigare a infractiunilor din 

domeniul criminalitatii  informatice 

Prelegere  - Curs interactiv, explicatii 

oferite de profesor masteranzilor 

1 oră 

 

Bibliografie 

o EMILIAN STANCU - TRATAT DE Criminalistica, Ed. Universul Juridic, Ed. 6, Buc., 2015 

o EMILIAN STANCU - TRATAT DE C riminalistica, Ed. Universul Juridic, Ed. 3 şi 4 si 

5(2004-2007-2010) 

o Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău (coordonatori), CorinaVoicu, RalucaMoroșanu, 

VictorVăduva, GeorgianaTudor, Daniel Atasiei, Teodor-Viorel Gheorghe, Cristinel Ghigheci, Cătălin 

Mihai Chiriță – Noul Cod de procedură penală comentat, ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, București, 

2015 

o A.T. Moldovan, Tratat de drept medical, Ed. All Beck, București, 2002 

o Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva – Noul Cod de procedură 

penală.Ghid de aplicare pentru practicieni – Ed. Hamangiu, București 2014 

o Noul Cod penal și reglementările anterioare. Prezentare comparativă. Ediție îngrijită și adnotată de 

Corina Voicu și Andreea Simona Uzlău – Editura Hamangiu, București 2014 

o Revista Dreptul 

o Legea nr. 95/2006 

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 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 Specială 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 

Cercetarea urmelor de sange, saliva si sperma 

Elemente de investigare si identificare biocriminalistica pe 

baza profilului A.D.N.Expertiza genetica judiciara. 

Cercetarea firului de par uman 

Seminar interactiv în laboratorul de 

criminalistică 

2 ore 

 Identificarea persoanelor si cadavrelor dupa 

semnalmentele exterioare 

 Identificarea persoanelor dupa voce si vorbire 

Metode biometrice de identificare 

Seminar interactiv în laboratorul de 

criminalistică 

2 ore 

 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 

Reguli tactice ale cercetarii la fata locului 

Seminar interactiv în laboratorul de 

criminalistică 

2 ore 

 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 

Seminar interactiv în laboratorul de 

criminalistică 

 4 ore 



Consemnarea declaratiilor martorilor, alte metode tehnice 

de fixare 

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  

suspectului sau a inculpatului 

Modalitati tehnico-tactice de depistare a comportamentului 

simulat 

Seminar interactiv în laboratorul de 

criminalistică 

4 ore 

Importanta, reglementarea procesual penala si pregatirea 

perchezitiei 

Reguli tactice de efectuare a perchezitiei 

Particularitati privind efectuarea unor categorii de 

perchezitii domiciliare sau la locul de muncă 

Ridicarea de obiecte si de inscrisuri 

Tactica efectuarii confruntarii 

Tactica efectuarii prezentarii pentru recunoastere 

 

Seminar interactiv în laboratorul de 

criminalistică 

4 ore 

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 sau produse din culpă medicală 

 

Seminar interactiv în laboratorul de 

criminalistică 

2 ore 

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 

2 ore 

Bibliografie 

o EMILIAN STANCU - TRATAT DE Criminalistica, Ed. Universul Juridic, Ed. 6, Buc., 2015 

o EMILIAN STANCU - TRATAT DE Criminalistica, Ed. Universul Juridic, Ed. 3 şi 4 si 

5(2004-2007-2010) 

o Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău (coordonatori), CorinaVoicu, RalucaMoroșanu, 

VictorVăduva, GeorgianaTudor, Daniel Atasiei, Teodor-Viorel Gheorghe, Cristinel Ghigheci, Cătălin 

Mihai Chiriță – Noul Cod de procedură penală comentat, ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, București, 

2015 

o A.T. Moldovan, Tratat de drept medical, Ed. All Beck, București, 2002 

o Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva – Noul Cod de procedură 

penală.Ghid de aplicare pentru practicieni – Ed. Hamangiu, București 2014 

o Noul Cod penal și reglementările anterioare. Prezentare comparativă. Ediție îngrijită și adnotată de 

Corina Voicu și Andreea Simona Uzlău – Editura Hamangiu, București 2014 

o Revista Dreptul 

o Legea nr. 95/2006 

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 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 Specială 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-BUCUREŞTI 

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  DREPT MEDICAL 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei ORGANIZAREA PROFESIONALĂ ȘI INTEGRITATEA PROFESIEI 
MEDICALE 

      Codul disciplinei D.M.1.2.8. 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ.dr.Manuela Sîrbu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ.dr.Manuela Sîrbu 

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 42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

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

Tutoriat - 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 114 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 
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 curs, videoproiector 

 
 
6.Competenţe specifice acumulate 
 

Competenţe profesionale CP1. Cunoașterea și înțelegerea specificității dreptului medical; 
CP2. Dezvoltarea capacitatii de aplicare în practică a notiunilor specifice 
legislatiei medicale 
CP3. Dezvoltarea aptitudinilor de analiză și aplicare comparativă a noțiunilor 
specifice diferitelor instituții  



CP4.Deprinderea abilității de relaționare între diverse izvoare de drept incidente 
în interiorul materiei și dezvoltarea aptitudinilor de aplicare corectă a normelor 
care trebuie aplicate într-un spațiu normativ pluralist (legislație națională, 
dreptul Uniunii Europene) 
CP5.Elaborarea de proiecte profesionale utilizând un spectru variat de metode 
cantitative și calitative 

Competenţe transversale CT1. Stimularea interesului pentru perfectionarea pregatirii profesionale 
CT2. Respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale 
CT3. Executarea unor sarcini profesionale complexe în condiții de autonomie și 
independență profesională 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dezvoltarea abilităților necesare pentru cunoașterea și aplicarea în practică a 
normelor specifice dreptului medical in Romania.  

7.2 Obiectivele specifice  Asimilarea noţiunilor teoretice de bază din domeniul eticii activitatii medicale in 
diverse specialitati medicale si in cercetarea biomedicala.  
 Evaluarea abaterilor etice medicale familiarizarea masterandului cu elemente de 
deontologie, în scopul dezvoltării abilităţilor comportamentale care să permită 
abordarea optimă a pacientului.  
 Formarea unei conduite socio-profesionale care să respecte cerinţele codurilor 
etice si deontologice, in conformitate cu legislatia in vigoare 
 Aplicarea corectă a normelor incidente într-un spațiu normativ pluralist 
(legislație națională, dreptul Uniunii Europene, Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului) 

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Introducere în studiul legislației medicale. Descrierea generală a 
cadrului juridic din Uniunea Europeană și România cu relevanță 
în exercitarea profesiilor medicale. Condițiile de exercitare a 
profesiei de medic în România și în Uniunea Europeană 

Prezentarea interactivă. 2 ore 

Deontologia profesiei de medic. Codurile deontologice. Principii. 
Drepturile și obligațiile medicului. 

Prezentarea interactivă. 2 ore 

Cadrul legislativ de organizare al Colegiului Medicilor din 
România. Procedura jurisdicțională disciplinară în fața  Colegiului 
Medicilor din România. Procedura administrativă prealabilă de 
stabilire a cazurilor de malpraxis 

Prezentarea interactivă. 2 ore 

Competența instantelor judecatoresti in actiunile intemeiate pe 
dispozitiile Legii nr 95/2006. Sarcina probei si mijloace de probă. 
Aspecte procedurale 

Prezentarea interactivă. 2 ore 

Incompatibilități, conflicte de interese și interdicții privind 
cadrele medicale  

Prezentarea interactivă. 1 oră 

Răspunderea disciplinară a personalului medical Prezentarea interactivă. 1 oră 

Răspunderea penală a personalului medical. Pacientul și 

drepturile pacientului 

Prezentarea interactivă. 1 oră 

Cadrul legislativ privind spitalele, cabinele medicale, Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate, asistența medicală primară. 

Prezentarea interactivă. 1 oră 

Bibliografie 
- Terbancea M., Scripcaru G., Coordonatele deontologice ale actului medical, Ed. Medicală, Bucuresti, 1989. 
- Calin R. M., Malpraxis. Raspunderea personalului medical si a furnizorului de servicii medicale, ediția a II-a, Ed. Hamangiu, 

București, 2016 
- Năsui G.A., Malpraxisul medical. Particularitățile răspunderii civile medicale. Jurisprudență internă. Malpraxisul profesiilor 

liberale, ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, 2016  
- Legea nr. 95/2006 privind reforma in justitie 
- Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, organziarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania 



- Ordonanta 124/1998 privind organziarea si functionarea cabinetelor medicale 
- Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si 

fucntionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania 
- Directiva 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale 
-  

 

8.2.Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Analiză privind condițiile de exercitare a profesiei de medic în 

România și în Uniunea Europeană.  

Expozitivă, interactivă, studii de caz 2 ore 

Codurile deontologice. Principii. Drepturile și obligațiile 

medicului 

Expozitiva, interactiva 2 ore 

Aspecte particulare in stabilirea cazurilor de malpraxis medical Expozitivă, interactivă, studii de caz 4 ore 

Situatii in care s-a retinut existenta unui caz de malpraxis. 
Angajarea raspunderii medicului pentru fapta proprie si/sau a 
unitatii medicale pentru fapta altuia 

Expozitivă, interactivă, studii de caz 4 ore 

Răspunderea unității medicale pentru fapta proprie. 

Jurisprudenta 

Expozitivă, interactivă, studii de caz 4 ore 

Răspunderea disciplinară a personalului medical. Jurisprudenta.  Expozitivă, interactivă, studii de caz 4 ore 

Raspunderea penala a personalului medical. Jurisprudenta CEDO  4 ore 

Bibliografie 
 

- Duţescu B., Etica profesiunii medicale, Ed. Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1980; 

- Vida-Simiti I., Răspunderea civilă a medicului, Ed. Hamangiu, Bucureşti  2013; 

- Noul Cod civil 

- Jurisprudenta CEDO  

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

Conţinutul disciplinei este orientat potrivit cerințelor pieței muncii în domeniul juridic, avându-se în vedere, cu precădere, 

problemele ivite in procesul de aplicare și interpretare a legii in materia dreptului medical. 

 
10. Evaluare 
 

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

10.4 Curs 

Prezentare orală pe baza unui 
proiect scris elaborat pe 
parcursul semestrului 

Examinare orală                         70% 

    

10.5 Seminar/laborator 

Participare activă la seminarii Evaluare cunoștințe și abilități 
practice 

  20% 

Se acordă din oficiu 1 punct                                                                10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Cunoașterea coordonatelor fundamentale ale organizării și funcționării sistemului medical 

• Cunoștințe de bază despre cazurile de malpraxis și procedurile incidente 

• Cunoștințe de bază despre drepturile pacientului 

 
Data completării 

01.10.2019 

 
Semnătura titularului de curs 
Lector univ.dr.Manuela Sîrbu 

 

            
Semnătura titularului de seminar 
Lector univ.dr.Manuela Sîrbu 
   

 
 

Data avizării de departament 
 

01.10.2019 

 
 

Semnătura directorului de departament 
 

Prof. univ. dr. Constantin Sima 

 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU-BUCUREŞTI 

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 DREPT MEDICAL 

 
2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  POLITICI PUBLICE SI SISTEME DE SANATATE 

      Codul disciplinei D.M.1.1.4 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ.dr Manuela Sarbu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ.dr Manuela Sarbu 

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 32 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

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

Tutoriat - 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 
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 CP1.Cunoaşterea legislatiei in domeniul sanatatii publice la nivel national si 
european;  
CP2.Utilizarea cunoștințelor dobândite în domeniul sănătății în vederea explicării 
și interpretării acestora; 
CP3.Realizarea conexiunii dintre reglementările naționale, europene și 
internaționale în domeniul sănătății publice; 
CP4.Identificarea  actorilor implicati in realizarea si punerea in practica a 
strategiei nationale de sanatate; 
CP5.Elaborarea de proiecte profesionale în vederea stabilirii priorităților reale 
din sistemul sanitar pe baza evaluărilor nevoilor sociale cu scopul identificării 
opțiunilor existente. 

Competenţe transversale CT1.Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și 
de independență profesională; 



CT2.Asuparea de responsabilități în vederea elaborării proiectelor de grup; 
CT3.Identificarea nevoilor de formare și analiza reflexivă a propriei activități 
profesionale 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea și însușirea legislației în domeniul sănătății publice raportat la 
normele europene și internationale 

7.2 Obiectivele specifice Evaluarea nevoilor de sanatate a populatiei, a factorilor implicati si prioritizarea 
nevoilor acestora; 
Elaborarea de concepte si metode adecvate privind asistenta sociala si ingrijirea 
sanatatii populatiei. 

 
8.Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Politici publice in sanatate. Concept. Principii aplicabile. 
Asigurarea caracterului durabil al sistemelor de sanatate ale 
Europei. 

Prezentarea interactivă. 3 ore 

Reglementari nationale cu privire la sistemul de sanatate. Actori 
implicati in realizarea si punerea in practica a strategiei nationale 
de sanatate. 

Prezentarea interactivă. 3 ore 

Politica Uniunii Europene in domeniul sanatatii publice cu 
respectarea dispozitiilor din TFUE si a competentelor specifice 

Prezentarea interactivă. 3 ore 

Politica UE implementata prin intermediul strategiei in domeniul 
sanatatii 

Prezentarea interactivă. 3 ore 

Prevenirea si combaterea bolilor. Prezentarea interactivă. 3 ore 

Combaterea amenintarilor transfrontaliere grave pentru 
sanatate 

Prezentarea interactivă. 3 ore 

Cooperarea Comisiei Europene cu Organizatia Mondiala a 
Sanatatii in implementarea politicilor de sanatate.   

Prezentarea interactivă. 3 ore 

Comisia Europeana, autoritatile nationale si Agentia Europeana 

pentru Medicamente. Strategia Organizationala a ANMDM 2018-

2020 

Prezentarea interactivă. 2 ore 

Drepturile pacientilor in cadrul asistentei transfrontaliere. 

Siguranta pacientilor si calitatea asistentei medicale in sistemele 

de sanatate publica ale UE. 

Prezentare interactiva 2 ore 

Cercetare si inovare. Programul “Orizont 2020” in vederea 

imbunatatirii sistemelor europene de sanatate 

Prezentare interactiva 3 ore 

Bibliografie 
1. Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020, Ministerul Sanatatii 
2. Strategia organizationala a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale 2018-2020; 
3. Concluziile Consiliului privind vaccinarile ca instrument eficace in domeniul sanatatii publice 2014/C 438/04 
4. Regulamentul CE nr. 851/2004 al Parlamentului European si al Consiliului de creare a unui Centru European de prevenire 

si control al bolilor; 
5. Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o mai buna asigurare a respectarii 

normelor UE de protectie a consumatorilor si modernizarea acestor norme 
6. Recomandarea Consiliului din 9 iunie 2009 privind siguranta pacientilor, inclusive prevenirea si controlul infectiilor 

asociate asistentei medicale 2009/C151/01 
7. Regulamentul UE nr. 282/2014 al Parlamentului European  si al Consiliului din 11 martie 2014 privind instituirea celui de-

al treilea program de actiune a Uniunii in domeniul sanatatii 2014-2020; 
8. Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei 

medicale transfrontaliere; 
9. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare; 
10. Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate aprobat prin HG 972/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; 

8.2.Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 



Notiune si concept politici publice Aplicatii practice 2 ore 

Sisteme de sanatate in Europa Aplicatii practice 2 ore 

Reglementari nationale cu privire la sistemul de sanatate Aplicatii practice 4 ore 

Strategia Nationala de Sanatate Aplicatii practice 2 ore 

Competentele Ministerului de resort in domeniul sanatatii. Casa 

Nationala de Sanatate – atributii  

Aplicatii practice 2 ore 

Reglementari Europene in domeniul sanatatii publice Aplicatii practice 2 ore 

Prevenirea si combaterea bolilor. Institutii implicate Aplicatii practice 4 ore 

OMS- Strategia de sanatate Aplicatii practice 2 ore 

Documente fundamentale OMS cu privire la sanatate. Aplicatii practice 2 ore 

ANMDM – competente si atributii in sistemul de sanatate Aplicatii practice 2 ore 

Drepturile pacientilor. Reglementare. Implicatii juridice Aplicatii practice 2 ore 

Asistenta medicala in Uniunea Europeana. Aplicatii practice 2 ore 

Bibliografie 
1. Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020, Ministerul Sanatatii 
2. Strategia organizationala a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale 2018-2020; 
3. Concluziile Consiliului privind vaccinarile ca instrument eficace in domeniul sanatatii publice 2014/C 438/04 
4. Regulamentul CE nr. 851/2004 al Parlamentului European si al Consiliului de creare a unui Centru European de prevenire 
si control al bolilor; 
5. Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste o mai buna asigurare a respectarii 
normelor UE de protectie a consumatorilor si modernizarea acestor norme 
6. Recomandarea Consiliului din 9 iunie 2009 privind siguranta pacientilor, inclusive prevenirea si controlul infectiilor 
asociate asistentei medicale 2009/C151/01 
7. Regulamentul UE nr. 282/2014 al Parlamentului European  si al Consiliului din 11 martie 2014 privind instituirea celui de-
al treilea program de actiune a Uniunii in domeniul sanatatii 2014-2020; 
8. Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei 
medicale transfrontaliere; 
9. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare; 
10. Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate aprobat prin HG 972/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara şi din străinătate, precum si cu 
solicitarile pietei muncii. 

 
 
 
10.Evaluare 
 

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

10.4 Curs 

- răspunsurile la examen / 

verificare (evaluarea finală) 

Evaluarea va consta dintr-un 

examen scris cu 20 de întrebări tip 

grilă cu răspunsuri unice sau 

multiple 

70% 



- cunoştinţe pentru nota 5 

Răspunsul corect la 50% din 

întrebările testului 

- cunoştinţe pentru nota 10 
Răspunul corect la 100% din 

întrebările testului 
 

- răspunsurile finale la lucrările 

practice de laborator 

   

10.5 Seminar/laborator 
 

- testarea periodică prin lucrări 

de control / colocvii 

Evaluarea orală va consta din 

prezentarea unui model de sistem 

sanitar la alegere 

cunoştinţe pentru nota 5 
descrierea modului de organizare a 
acestuia şi a fluxului financiar al 
acestuia 
cunoştinţe pentru nota 10 
recunoaşterea modalităţilor de 
raţionalizare a serviciilor practicate 
în sistemul respectiv 
propuneri de îmbunătăţire a 
sistemului sanitar descris 
 

20% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 

Se acordă din oficiu 1 punct                                                                                              10% 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

cunoştinţe pentru nota 5 

 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
Lector univ.dr Manuela SIrbu 

 

           Semnătura titularului de seminar 
         Lector univ.dr Manuela SIrbu 
                 

Data avizării de departament 
 

01.10.2019 

Semnătura directorului de departament 
 

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 DREPT MEDICAL 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei  Etica si integritate academica 

       Codul disciplinei D.1.2.9 

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

Prelegere 
Dezbatere 

1 ora 

13. Prezentarea rezultatelor cercetării 
Prelegere 
Dezbatere 

1 ora 

14. Curs aplicații practice (redactare cod conduită, referat Prelegere 1 ora 



științific, plan cercetare, bibliografie academică, 
scrisoare intenție  etc.) 

Dezbatere 
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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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A22000A0411%2801%29
http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/cne/2017/12/Ghid_identificare_plagiat_final_site.pdf
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Rom%C3%A2n%C4%83/Studen%C8%9Bi/Originality_Check/Depunerea_unei_lucr%C4%83ri
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Rom%C3%A2n%C4%83/Studen%C8%9Bi/Originality_Check/Depunerea_unei_lucr%C4%83ri
http://ithenticate.com/hs-fs/hub/92785/file-1384442395-pdf/iTh_documentation/iThenticate_Manual.pdf?t=1510653951733


pdf/iTh_documentation/iThenticate_Manual.pdf?t=1510653951733 

23. https://scammyessay.com 

24. http://tezedoctorat.ro/sites/default/files/Raport%20verificare%20antiplagiat.pdf 

25. https://ec.europa.eu, 

26. http://pe.forhe.ro/sites/default/files/metodologie_etica_consultare.pdf 

27. http://sistemantiplagiat.ro.  

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ithenticate.com/hs-fs/hub/92785/file-1384442395-pdf/iTh_documentation/iThenticate_Manual.pdf?t=1510653951733
https://scammyessay.com/
http://tezedoctorat.ro/sites/default/files/Raport%20verificare%20antiplagiat.pdf
https://ec.europa.eu/
http://pe.forhe.ro/sites/default/files/metodologie_etica_consultare.pdf
http://sistemantiplagiat.ro/


 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU-BUCUREŞTI 

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 DREPT MEDICAL 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei  MEDICINA LEGALA 

      Codul disciplinei D.M. 1.1.3 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.univ.dr.Valentin Iftenie 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Prof.univ.dr.Valentin Iftenie 

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 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

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

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 26 

Tutoriat - 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 
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  Laboratorul de criminalistică 

 
6.Competenţe specifice accumulate 
 

Competenţe profesionale Familiarizarea cu terminologia medico-legala existenta in Romania in 
conformitate cu prevederile O.G. 1/2000 republicată, privind organizarea 
reţelei de medicina legala in Romania. Modalitatea de examinare a 
persoanei în viaţă în vederea întocmirii certificatului medico-legal, cu 
examinările paraclinice specifice medicinei legale şi implementarea acestora 
în practica medico-legală. Definirea cadrului legal al vatamarilor corporale si 



al responsabilitatii medicale.Cazurile in care este obligatorie autopsia 
medico-legala și tehnica necropsiei. Asimilarea principiilor expertizelor 
medico-legale. Insusirea notiunilor cu privire la notiunea de infractiune 
respective a faptelor penale care sunt prevazute de legea penala. 
Intocmirea si elaborarea actelor cu continut medico-legal. 

Competenţe transversale  Colaborarea cu organele competente: Instanțe de judecată, Parchet, 
Politie. Lucrul in echipe complexe formate din Procuror, Politist şi Medic 
legist in rezolvarea cazurilor prevazute de legea penala; Colaborarea cu 
organele competente ale Colegiului Medicilor din Romania in vederea 
judecarii litigiilor si abaterilor deontologice si disciplinare ale medicilor. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Asimilarea noţiunilor teoretice de bază din domeniul medicinii legale. 

Familiarizarea cu tehnica autopsiei medico-legale si cu principiile constatarilor si 

expertizelor medico-legale clinice. Traumatologia medico-legala. Definirea 

malpraxisului medical si a responsabilitatii medicale. Rezolvarea problemelor 

sociale legate de viata si sanatatea omului ce vin in fata justitiei. Expunerea unor 

elemente ale dreptului penal, civil, dreptul familiei, muncii şi administrativ. 

7.2 Obiectivele specifice Elucidarea cauzelor mortii prin efectuarea necropsiilor medico- legale dispuse de 
organele competente in cazul mortilor violente, morti subite sau morti a caror 
cauza nu se cunoaste; - Efectuarea, din dispozitia organelor de urmarire penala, 
a instantelor judecatoresti sau la cererea persoanelor interesate, expertize si 
constatari, precum si alte lucrari cu caracter medico- legal; Efectueaza noi 
expertize medico-legale dispuse de organele de urmarire penala sau instantele 
judecatoresti, precum si in cazurile de deficiente privind acordarea asistentei 
medicale ori in cazurile in care, potrivit legii, sunt necesare expertize medico-
legale psihiatrice;- Executa examene complementare de laborator, solicitate de 
organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti sau de persoanele 
interesate; - efectueaza cercetari stiintifice in domeniul medicinii legale si pun la 
dispozitia invatamantului universitar si postuniversitar materiale documentare, 
precum si alte mijloace necesare procesului de invatamant. 

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Definiţia medicinei legale şi obiectul de studiu al acesteia. 

Istoricul medicinei legale în România. Organizarea reţelei de 

medicină legală. 

Prezentarea interactivă. 1 oră 

2.Semiologie traumatologică. Traumatologie medico-legală 

sistemică. 

Prezentarea interactivă. 1 oră 

3.Particularităţi ale leziunilor traumatice din teritoriul facial. Prezentarea interactivă. 1 oră 

4.Traumatismele cranio-cerebrale Prezentarea interactivă. 1 oră 

5.Traumatologia topografică a trunchiului şi membrelor. Prezentarea interactivă. 1 oră 

6.Cazul juridic al expertizei medico-legale. Încadrarea juridică în 

funcţie de gravitatea  leziunilor traumatice. 

Prezentarea interactivă. 1 oră 

7.Autopsia medico-legala.Tanatologie şi noţiuni de cauzalitate 

medico-legală. 

Prezentarea interactivă. 1 oră 

8.Mecanismele de producere ale traumatismelor mecanice. Prezentarea interactivă. 1 oră 



9.Leziunile traumatice produse prin agenţi fizici sau chimici. Prezentarea interactivă. 1 oră 

10.Asfixiile mecanice. Prezentarea interactivă. 1 oră 

11.Accidentele rutiere. Prezentarea interactivă. 1 oră 

12.Responsabilitatea juridică medicală. Malpraxisul medical. Prezentarea interactivă. 1 oră 

13 Răspunderea disciplinară şi administrativă a medicului. Prezentarea interactivă. 1 oră 

14.Consimţământul informat. Confidenţialitatea actului medical. 

Drepturile omului si etica medicală 

Prezentarea interactivă. 1 oră 

Bibliografie 
1. Beliş V., - Îndreptar de practică medico-legală. Ed. Medicală, Bucureşti, 1990 

2. Beliş V., - Medicină legală. Ed. Teora, Bucureşti, 1992 

3. Beliş V., - Tratat de medicină legală. Ed. Medicală, Bucureşti, 1995 

4. Dermengiu D., - Patologie medico-legală, Ed. Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 2002 

5. Stan C., Malpraxisul medical. Ed. Etna, 2009; 
 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.Noţiuni introductive. Definiţie, domenii de activitate. 

Organizarea reţelei de medicină legală. 

Prezentare interactivă. Proiecţii didactice. 

Autopsii și examinări clinice medico-legale. 

2 ore 

2.Medicina legală clinică. Constatarea şi expertiza medico-legală 

a persoanei. 

Prezentare interactivă. Proiecţii didactice. 

Autopsii și examinări clinice medico-legale. 

2 ore 

3.Traumatologie medico-legală clinică. Evaluarea prejudiciului 

post traumatic. 

Prezentare interactivă. Proiecţii didactice. 

Autopsii și examinări clinice medico-legale. 

2 ore 

4.Examenul medico-legal în agresiunile sexuale. 
Prezentare interactivă. Proiecţii didactice. 

Autopsii și examinări clinice medico-legale. 

2 ore 

5.Constatarea şi expertiza medico-legală psihiatrică. 
Prezentare interactivă. Proiecţii didactice. 

Autopsii și examinări clinice medico-legale. 

2 ore 

6.Autopsia medico-legală. Tehnici necropsice. 
Prezentare interactivă. Proiecţii didactice. 

Autopsii și examinări clinice medico-legale. 

2 ore 

7.Raportul medico-legal de necropsie. 
Prezentare interactivă. Proiecţii didactice. 

Autopsii și examinări clinice medico-legale. 

2 ore 

8.Autopsia medico-legală în moarţile violente. 
Prezentare interactivă. Proiecţii didactice. 

Autopsii și examinări clinice medico-legale. 

2 ore 

9.Autopsia medico-legală în moarţile neviolente 

Prezentare interactivă. Proiecţii didactice. 

Autopsii și examinări clinice medico-legale. 

2 ore 



10.Tehnici necropsice speciale. Exhumarea, autopsierea 

resturilor scheletale şi a fragmentelor de cadavru. 

Prezentare interactivă. Proiecţii didactice. 

Autopsii și examinări clinice medico-legale. 

2 ore 

11.Expertiza medico-legală în cazurile de culpă medicală. 
Prezentare interactivă. Proiecţii didactice. 

Autopsii și examinări clinice medico-legale. 

2 ore 

12.Recoltarea sângelui în vederea determinării de droguri şi/sau 

a alcoolemiei. 

Prezentare interactivă. Proiecţii didactice. 

Autopsii și examinări clinice medico-legale. 

2 ore 

13.Cercetarea la faţa locului, examinarea medico-legală a petelor 

de sânge, petelor de spermă, petelor produse de alte produse 

biologice şi a firului de păr. 

Prezentare interactivă. Proiecţii didactice. 

Autopsii și examinări clinice medico-legale. 

2 ore 

14.Expertiza genetică medico-legală şi rolul acesteia în dreptul 

penal şi civil. 

Prezentare interactivă. Proiecţii didactice. 

Autopsii și examinări clinice medico-legale. 

2 ore 

Bibliografie 
1. Beliş V., - Îndreptar de practică medico-legală. Ed. Medicală, Bucureşti, 1990 

2. Beliş V., - Medicină legală. Ed. Teora, Bucureşti, 1992 

3. Beliş V., - Tratat de medicină legală. Ed. Medicală, Bucureşti, 1995 

4. Dermengiu D., - Patologie medico-legală, Ed. Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 2002 

5. Stan C., Malpraxisul medical. Ed. Etna, 2009; 
 

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

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara şi din străinătate. Oferă cunoștințe 
privind diferite tipuri de expertize și constatări medico-legale și tehnica redactării acestora precum și informații privind aspectele 
de drept penal și civil și răspunderea disciplinară a personalului medical.  Cunoasterea legislatiei medicale si medico-legale din 
Romania in vederea intocmirii corecte a actelor medicale, care, vor avea un continut medico-legal in cazul unor deficiene 

medicale; -Insusirea unor notiuni elementare ale relatiei dintre medicina cu dreptul penal, dreptul civil, dreptul familiei, dreptul 

muncii si dreptul administrativ.  

 
10.Evaluare 
 

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

10.4 Curs 

- răspunsurile la examen / 

verificare (evaluarea finală) 

 50% 

- răspunsurile finale la lucrările 

practice de laborator 

 20% 

10.5 Seminar/laborator 

- testarea periodică prin lucrări 

de control / colocvii 

 20% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 

Se acordă din oficiu 1 punct                                                                                          10% 

 

10.6 Standard minim de performanţă -  Noţiuni de bază care să demonstreze parcurgerea  



materiei. Cunoasterea legislatiei medicale și a celei cu implicații medico-legale, in vigoare. Identificarea si aprecierea gravitatii 
leziunilor traumatice elementare ale victimelor. 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

Prof.univ.dr.Valentin Iftenie 
 

           Semnătura titularului de seminar 
 
                Prof.univ.dr. Valentin Iftenie 

Data avizării de departament 
 

01.10.2019 

Semnătura directorului de departament 
 

Prof.univ.dr.Constantin Sima 

 
 


