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FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept civil. Contracte 

2.2. Codul disciplinei D.3.5.1 

2.2 Coordonatorul de disciplina  Conf. univ. dr. Manuela Tabaras 

2.3 Anul de studiu III 2.4 Semestrul  I 2.5. Tipul de evaluare E 2.6 Regimul disciplinei 
DF/

DI 

 

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

3.1 Total ore din planul de învățământ SI/AI AT TC AA 

56 28 8 20 - 

3.2. Total ore de studiu pe semestru 125 

3.2. Total ore studiu individual suplimentar 69 

3.3.Număr de credite 5 

 

Distribuţia fondului de timp  pentru studiu individual suplimentar  

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 

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

Tutoriat  10 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   

superior 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  Drept  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii 

/ Calificarea 

Drept  



 

 

6.Competențe specifice acumulate 
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Competențe profesionale:  

CP1.  Cunoaşterea terminologiei de specialitate utilizate în cadrul disciplinei si a conceptelor       de la care 

porneste intelegerea institutiei; 

CP2.  Insusirea cunostintelor, abilitatilor si atitudinilor care contribuie la cunoasterea si intelegerea 

elementelor tehnice care trebuiesc utilizate in redactarea responsabila si particulara a unui contract/act 

juridic( ex procura) reglementat in materia studiată; 

CP3.  Capacitatea de a analiza si a surprinde diferentele de reglementare din legislatia generale sau speciale 

aplicabilă diferitelor contracte juridice studiate – in special in cadrul contractelor inrudite; 

CP4.  Abilitatea de evaluare critică a textelor din doctrină și jurisprudență în materie de Contracte speciale, 

referitoare la o problemă de drept concretă; 

CP5.  Capacitatea de a înţelege problemele cu care partenerii contractuali in protiguirea intereselor lor 

contractuale se confruntă in redactarea unui contract; 

CP6.  Utilizarea  cunostintelor dobandite in vederea elaborarii unui proiect profesional utilizând principiile și 

metodele consacrate în cadrul disciplinei de Contracte speciale, pornind de la legislația, doctrina și 

jurisprudența referitoare la o problemă concretă din domeniu;  

CP7. Stăpânirea unor deprinderi specifice elaborarii unui studiu şi / sau proiect profesional privind încadrarea 

juridică a unei situaţii de fapt. 
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Competențe transversale:   

CT1.  Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil cu aplicarea tehnicilor de relaţionare în 

grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare interpersonală; 

CT2. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalităților de formare și 

dezvoltare personală şi profesională; 

CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 

învățare, comunicare, a surselor de informare şi de formare profesională pentru propria dezvoltare. 

 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe Cu exceptia conditionarilor nu este cazul. Se recomanda cunostinte tehnice operare pc 

necesare documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare  TC • activitatea se desfășoară în platforma online Microsoft Teams utilizăndu-se toate 

metodele disponibile pe aceasta si  pe platformele electronice de specialitate ( uj, 

juridice, sintact, lege 5 etc) 

5.2. de desfasurare AT •  se desfășoară online sau fizic in funcție de situație utilizându-se toate metodele  

disponibile pe platforma online  Microsoft Teams  si  pe platformele electronice de 

specialitate ( uj, juridice, sintact, lege 5 etc) sau prin utilizarea echipamentelor 

tehnice specifice in cazul in care activitatea se desfășoară fizic 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  

Transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a dispozițiilor legislative 

din materia Contractelor speciale, precum și deprinderea de către aceștia a 

metodelor de cercetare și a paradigmelor de lucru din acest domeniu pentru a se 

asigura cunoaşterea principalelor conditii de fond si de forma specifice 

încheierii fiecarui tip de contract juridic civil studiat. 

 



 

 

8.Conținuturi 

8.1. AT Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. AT1  

Contractul de vânzare; 

Contractul de schimb; 

Contractul de donaţie ; 

Contractul de locaţiune; 

Contractul de închiriere a locuinţelor; 

Contractul de arenda; 

Contractul de antrepriză ; 

Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcții; 

 

Pe platforma online 

Microsoft Teams sau 

fizic (in functie de 

situatie ) prin : 

prelegere interactivă, 

dezbateri -conversaţii, 

interogari, utilizarea 

materialelor 

multimedia; 

Exemplificari si 

demonstrații logice, 

studii de caz, aplicații   

  

Analiza legislației si a 

doctrine specifice 

2. AT2  

Contractul de mandat  

Contractul de împrumut:Împrumutul de folosinţă 

;Împrumutul de consumaţie. 

Contractul de depozit; 

Contractele aleatorii:Contractul de rentă viageră 

;Contractul de întreţinere ;Contractul de joc sau pariuri; 

Tranzacţia. 

Pe platforma online 

Microsoft Teams sau 

fizic (in functie de 

situatie ) prin : 

prelegere interactivă, 

dezbateri -conversaţii, 

interogari, utilizarea 

materialelor 

multimedia; 

Exemplificari si 

demonstrații logice, 

studii de caz, aplicații  

Analiza legislației si a 

doctrine specifice 

8.2. TC Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. TC1 : Contractul de vânzare;Contractul de 

schimb;Contractul de donaţie ;Contractul de 

Pe platforma online  Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

7.2 Obiectivele specifice  

 

Deprinderea principiilor şi noţiunilor de bază privind contractele speciale cu 

însuşirea elementelor tehnice fundamentale  fiecărui  contract juridic civil 

studiat; 

Identificarea de catre studenţi a problemelor de drept pe care le ridică cele mai 

frecvente litigii civile care se află pe rolul instanţelor judecătoreşti în materie 

de contracte speciale prin identificarea tuturor conditiilor si clauzelor 

contractuale care pot afecta valabilitatea contractelor juridice civile studiate 

(clauze apreciate a fi nescrise, cauze de anulabilitate sau motive de nulitate 

relativa sau absoluta); 

Intelegerea si explicarea efectelor contractelor juridice civile studiate  ; 

Identificarea argumentata a modalitatilor de incheiere a fiecărui  contract juridic 

civil studiat; 

Analiza modului de executare a fiecarui  contract juridic civil studiat, inclusiv 

a modalitatilor de încetare a acestuia; 

Implementarea soluțiilor jurisprudentiale in sustinerea unui text legal, în 

argumentarea logica a unei teorii, explicatii sau solutii propuse;  

Înțelegerea disciplinei contractuale si a sancțiunilor specifice in ipoteza 

constatarii unei încălcări a acestei discipline în cadrul contractelor juridice 

civile studiate; 

Familiarizarea cu practica instantelor de judecata in materie; 

Pregătirea pentru examenele de intrare în diferitele profesii juridice (judecători, 

procurori, avocaţi, notari etc.). 



locaţiune;Contractul de închiriere a locuinţelor;Contractul 

de arenda;Contractul de antrepriză ;Contractul de 

antrepriză pentru lucrări de construcții. 

legislative, doctrinare si 

jurisprudentiale în 

materia care face obiectul 

t.c. 

2. TC2 : Contractul de mandat, Contractul de 

împrumut:Împrumutul de folosinţă ;Împrumutul de 

consumaţie.Contractul de depozit;Contractele 

aleatorii:Contractul de rentă viageră ;Contractul de 

întreţinere ;Contractul de joc sau pariuri; Tranzacţia. 

Pe platforma online Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative, doctrinare si 

jurisprudentiale în 

materia care face obiectul 

t.c. 

8.3. AA Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1 AA1 : -  - - 

2 AA2 :- - - 

3 AA3 :- - - 

 

8.4.SI/AI 

Metode de 

predare/lucru 

     Recomandări 

1. Contractul de vânzare 

• Concept. Caractere juridice;  

• Condiţii de validitate ; 

• Promisiunea de vanzare. Pactul de preferinta 

• Interpretarea contractului de vanzarea. 

• Transmiterea proprietatii. Efectele contractului de 

vânzare. Garanții 

• Diferite feluri de vânzare: vânzarea pe încercate; 

pe gustate; vânzarea bunului altuia, vanzarea 

bunurilor mobile, rezerva proprietatii, vânzarea 

cu plata preţului în rate; vânzarea moștenirii; 

vânzarea drepturilor litigioase etc;  

• Aspecte jurisprudentiale. 

Suportul de curs pentru 

autoinstruire+materiale 

bibliografie indicate 

Parcurgerea unităților de 

învățare si a materialelor 

bibliografie suplimentare 

2. Contractul de schimb 

• Conceptul de schimb prin analiza comparativă cu 

contractul de vânzare; 

• Caracterele juridice ale contractului de schimb; 

• Incapacități de a încheia contracte de schimb  

• Obiectul contractului de schimb. 

• Obligațiile coschimbașilor. 

Suportul de curs pentru 

autoinstruire+materiale 

bibliografie indicate 

Parcurgerea unităților de 

învățare si a materialelor 

bibliografie suplimentare 

3. Contractul de donaţie  

• Concept ; 

• Daruri manuale, donaţii simulate, donatii 

indirecte; 

• Conditii de fond si de formă; 

• Principiul irevocabilităţii ; 

• Încheierea și publicitatea donațiilor; 

• Efectele contractului de donaţie; 

• Aspecte jurisprudentiale 

Suportul de curs pentru 

autoinstruire+materiale 

bibliografie indicate 

Parcurgerea unităților de 

învățare si a materialelor 

bibliografie suplimentare 

4. Contractul de locaţiune 

• Concept, caractere juridice; 

• Conditii de validitate; 

• Interpretarea contractului; 

• Transmiterea posesiei. Riscuri si garantii; 

• Efectele contractului de locațiune; 

• Cesiunea. Sublocațiunea. Efecte; 

• Aspecte jurisprudentiale. 

Suportul de curs pentru 

autoinstruire+materiale 

bibliografie indicate 

Parcurgerea unităților de 

învățare si a materialelor 

bibliografie suplimentare 



5. Contractul de închiriere a locuinţelor 

• Concept, caractere juridice; 

• Conditii de validitate; 

• Interpretarea contractului; 

• Transmiterea posesiei. Riscuri si garantii; 

• Efectele contractului; 

• Reguli derogatorii privind închirierea unor 

locuinţe cu destinaţie specială 

• Aspecte jurisprudentiale. 

Suportul de curs pentru 

autoinstruire+materiale 

bibliografie indicate 

Parcurgerea unităților de 

învățare si a materialelor 

bibliografie suplimentare 

6. Contractul de arenda 

• Concept, caractere juridice; 

• Conditii de validitate; 

• Dreptul de preemtiune; 

• Aspecte jurisprudentiale. 

Suportul de curs pentru 

autoinstruire+materiale 

bibliografie indicate 

Parcurgerea unităților de 

învățare si a materialelor 

bibliografie suplimentare 

7. Contractul de antrepriză  

• Concept, caractere juridice; 

• Conditii de validitate; 

• Efectele contractului; 

• Aspecte jurisprudentiale. 

Suportul de curs pentru 

autoinstruire+materiale 

bibliografie indicate 

Parcurgerea unităților de 

învățare si a materialelor 

bibliografie suplimentare 

8. Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcții 

• Reguli speciale. Conditii de validitate; 

• Efectele contractului; 

• Aspecte jurisprudentiale. 

Suportul de curs pentru 

autoinstruire+materiale 

bibliografie indicate 

Parcurgerea unităților de 

învățare si a materialelor 

bibliografie suplimentare 

9. Contractul de mandat 

• Concept. Caractere juridice;  

• Condiţii de validitate ; 

• Dubla reprezentare. Mandatul aparent 

• Efectele contractului; 

• Aspecte jurisprudentiale. 

Suportul de curs pentru 

autoinstruire+materiale 

bibliografie indicate 

Parcurgerea unităților de 

învățare si a materialelor 

bibliografie suplimentare 

10. Contractul de împrumut: 

Împrumutul de folosinţă  

• Concept. Caractere juridice;  

• Condiţii de validitate ; 

• Garantii și riscuri. Efectele contractului; 

• Aspecte jurisprudentiale. 

Împrumutul de consumaţie 

• Concept. Caractere juridice;  

• Condiţii de validitate ; 

• Garantii și riscuri. Efectele contractului; 

• Aspecte jurisprudentiale. 

Suportul de curs pentru 

autoinstruire+materiale 

bibliografie indicate 

Parcurgerea unităților de 

învățare si a materialelor 

bibliografie suplimentare 

11. Contractul de depozit 

• Concept. Caractere juridice;  

• Condiţii de validitate ; 

• Efectele contractului, depozitul obişnuit, varietăţi 

de depozit; 

• Aspecte jurisprudentiale 

 

Suportul de curs pentru 

autoinstruire+materiale 

bibliografie indicate 

Parcurgerea unităților de 

învățare si a materialelor 

bibliografie suplimentare 

12. Contractele aleatorii: 

Contractul de rentă viageră  

• Concept. Caractere juridice;  

• Condiţii de validitate.  

• Renta 

• Efectele contractului de rentă viageră 

• Încetarea contractului de rentă. Rezoluțiunea 

contractului de rentă 

Contractul de întreţinere 

• Concept. Caractere juridice;  

• Condiţii de validitate.  

• Efectele contractului de întreținere 

• Revocarea și înlocuirea întreținerii. Încetarea 

contractului de întreținere.  

Contractul de joc sau pariuri 

• Concept 

Suportul de curs pentru 

autoinstruire+materiale 

bibliografie indicate 

Parcurgerea unităților de 

învățare si a materialelor 

bibliografie suplimentare 



• Efectele juridice ale contractului de joc sau 

pariuri 

• Aspecte jurisprudentiale. 

Contractul de societate civilă  

• Concept 

• Condiții de fond și de formă privind încheierea 

contractului de societate 

• Efectele contractului de societate. Funcţionarea 

societăţii civile.  

• Încetarea contractului. 

• Aspecte jurisprudentiale. 

Tranzacţia. 

• Concept. Caractere juridice;  

• Domeniu de aplicare ; 

• Condiţii de validitate; 

• Efecte; 

• Cauze de nulitate în materia tranzacţiilor. 

 

8.5.Bibliografie 

1. Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009, Legea nr. 71/2011) 
2. Conf univ dr. Manuela Tăbăras – Contracte speciale – Ed. CH Beck, editia I; 
3. Francisc Deak, Lucian Mihai, Romeo Popescu - Tratat de drept civil. Contracte speciale, ed. a V-a, actualizată          

 si completată. Volumul I, II, III si IV, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019  
4. Florin Moţiu - Contractele speciale în noul Cod civil, ed. a VIII-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020  
5. Prof univ dr. D Florescu – Contracte speciale, Ed Hamangiu, Bucuresti, editia a IV_a; 
6. G. Boroi s.a. – Institutii de drept civil, Ed. Hamangiu, 2018 
7. Chirică Dan, - Drept civil. Contracte speciale, Bucuresti, 2018. 
8. Mocanu CM – Contracte, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2018 
9. Tanasa C – Pactul de optiune, Ed. CH Beck, 2018 
10. L. Stănciulescu - Dreptul contractelor civile, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 2017 
11. Răzvan Dincă - Contracte civile speciale in noul Cod civil. Note de curs, Ed.Universul Juridic, Bucureşti, 2013  
12. Fl. A.Baias ...- Noul cod civil, Ed II-a Ed. CH Beck, 2012 
13. Marcusohn V – Drept civil. Contracte, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2018 
14. C. N. Barbieru – Contracte civile speciale, Universul Juridic, Bucuresti, 2016 
15. Teste Grila pentru examenele de an, licență și admitere în profesiile juridice. Drept civil. Drept procesual    

civil. Drept penal. Drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2020, ( colectivul UTM fac de drept); 
16. I. Ionescu- Antecontactul de vanzare cumparare, Ed. Hamangiu, 2012 
17. L. Uță – Contracte speciale, Ed. Hamangiu, 2012 

 

 

 

10. Evaluare 

Activitatea Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1.TC 

Acuratetea şi 

anvergura 

cunoştinţelor; coerenţa logică in 

intelegerea conceptelor juridice. 

Evaluare se realizeaza in 

scris constand in test grila. 
 

10 % 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Întreaga activitate didactică ( TC/AT) aferentă disciplinei Drept civil – Contractele speciale este îndreptată înspre 

dobândirea de către studenți a unor competențe profesionale și transversale care să le asigure acestora, la finalul studiilor 

ciclului de licență, integrarea cât mai facilă pe piața muncii, în toate domeniile de activitate specific,  iar conţinutul 

disciplinei este in conformitate cu cerințele pieței  juridice, avându-se în vedere, cu precădere, tematica și bibliografia 

necesară pregătirii in vederea promovării examenelor de intrare in profesiile juridice (avocatură, notariat, magistratură, 

etc). 

 



 

10.2 AT 

Implicarea în 

derularea activităţilor tutoriale 

Pe parcursul AT se va 

evidentia prezenta si se va  

observa implicarea fiecărui 

student în 

desfăşurarea activităţilor, 

realizarea testelor grila şi 

prezentarea solutiilor in 

spetele disputate. 

10% 

10.3.Evaluare finală Acuratetea şi 

anvergura 

cunoştinţelor; coerenţa logică in 

intelegerea conceptelor juridice. 
 

Examenul este scris 

constand in test grila, 

punctajul obţinut pentru 

promovare trebuind să fie 

cel puţin 70% din punctajul 

alocat acestei probe. 

70% 

Se acordă un punct din oficiu 10% 

10.4.Modalitate de notare Note întregi 1-10 

10.5. Standard minim de 

performanţă 

Minim 50% in evaluarea finală 

 

Coordonator disciplinei                        Grad didactic, titlu, prenume, nume                             Semnătură 

                                                                 Conf. univ. dr. Manuela Tabaras                                     …………………… 

 

Data avizării de departament                                                                   Semnătura Directorului de Departament 

01.10.2021                                                                                                         Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Legendă:AI/SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activități tutoriale, AA-activități aplicativa asistate 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept penal. Partea specială (1) 

2.2. Codul disciplinei D.3.5.2 

2.2 Coordonatorul de disciplina  Prof.univ.dr.Alexandru Boroi 

2.3 Anul de studiu III 2.4 Semestrul  I 2.5. Tipul de evaluare E 2.6 Regimul disciplinei 
DF/

DI 

 

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

3.1 Total ore din planul de învățământ SI/AI AT TC AA 

56 28 8 20 - 

3.2. Total ore de studiu pe semestru 125 

3.2. Total ore studiu individual suplimentar 69 

3.3.Număr de credite 5 

 

Distribuţia fondului de timp  pentru studiu individual suplimentar  

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  15 

Tutoriat  10 

Examinări 2 

Alte activităţi 2 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   

superior 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  Drept  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii 

/ Calificarea 

Drept  



 

 

6.Competențe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

țe
 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

Competenţe profesionale: 

CP1. Cunoaşterea înţelegerea obiectului infracţiunilor; 

CP2. Cunoaşterea şi înţelegerea situaţiei premisă a infracţiunilor; 

CP3. Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului concret al infracţiunilor; 

CP4. Încadrarea juridică a faptei; 

CP5. Cunoaşterea sancţiunilor penale prevăzute de textele de incriminare; 

CP6. Stabilirea sancţiunii pentru infracţiunea săvârşită în raport  cu gravitatea faptei 
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Competenţe transversale: 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 

riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea 

palierelor ierarhice prin realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea rolurilor 

profesionale specifice 

CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 

învatare pentru propria dezvoltare. 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe 
Tehnice: operare PC 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare  TC • activitatea se desfășoară în platforma online utilizăndu-se toate metodele 

disponibile pe aceasta 

5.2. de desfasurare AT •  se desfășoară online sau fizic in funcție de situație utilizându-se toate metodele  

disponibile pe platforma online sau prin utilizarea echipamentelor tehnice specifice 

in cazul in care activitatea se desfășoară fizic 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Obtinerea de cunoştinţe generale in domeniul dreptului penal, partea specială şi 

utilizarea conceptelor juridice în practica juridică.   

7.2 Obiectivele specifice  

 

• înţelegerea corelaţiei dintre dreptul substanţial (material) şi 
dreptul procesual 

• însuşirea regulilor de aplicare a normelor de drept penal în 
timp, în spaţiu  

• corelarea normelor penale generale cu normele speciale 

• corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în 
practică 

• înţelegerea importanţei Dreptului penal, partea specială pentru 
asigurarea respectării normelor juridice de drept penal 

• explicarea şi interpretarea obiectului juridic special al 
infracţiunii 

• explicarea  elementului material al infracţiunii 

• explicarea şi interpretarea legăturii de cauzalitate 

• explicarea formei de vinovăţie cu care este săvârşită 
infracţiunea 

• manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea 
continuă, cunoaşterea operativă şi aplicarea corespunzătoare a 
noilor legi sau a modificărilor legislative şi a jurisprudenţei 



 

8.Conținuturi 

8.1. AT Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. AT1 : Consideraţii introductive, Infracţiuni contra 

persoanei,Infracţiuni contra patrimoniului 

 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie)  

Analiza legislației 

specifice 

2. AT2 : Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat, 

Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie) 

Analiza legislației 

specifice 

8.2. TC Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. TC1: Consideraţii introductive, Infracţiuni contra 

persoanei, Infracţiuni contra patrimoniului 

 

Pe platforma online  Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

2. TC2: Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat, 
Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei 

Pe platforma online Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

8.3. AA Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1 AA1 :…………………..   

2 AA2 :…………………..   

3 AA3 :………………………………….   

 

8.4.SI/AI 

Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. Consideraţii introductive. Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

2. Infracţiuni contra persoanei Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

3. Infracţiuni contra patrimoniului Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

4. Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat. Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

• cunoaşterea reglementărilor legale din Codul penal şi alte legi 
speciale  

• deprinderea înţelegerii conţinutului conceptelor juridice şi 
conştientizarea obligativităţii respectării legii cu privire la care 
nimeni nu poate invoca necunoaşterea ei 



5. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 
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- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Jurisprudenţa Secţiei penale pe anul 2019. Recursuri în interesul legii în materie 

penală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2019; 

- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Buletinul jurisprudenţei. Culegere de decizii pe anul 2018, Editura C.H.Beck, 

Bucureşti, 2019; 

- Practică judiciară în materie penală. Drept penal. Partea specială, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014; 

- Repertoriu de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti; 

- Repertoriu de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti; 

- Repertoriu de practică judiciară în materie penală pe anii 1981-1985, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti; 

 

 

 

10. Evaluare 

Activitatea Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1.TC 

Rezultatul evaluării pe parcursul 

semestrului se adaugă numai dacă  

s-a obținut nota 5 în examen 

Evaluare pe parcursul 

semestrului  

10 % 

10.2 AT    

10.3. Evaluare finală Examen 

 

Examen scris/oral online 

sau fizic (in functie de 

situatie) 

90% 

Se acordă un punct din oficiu 10% 

10.4.Modalitate de notare Note întregi 1-10 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este in conformitate cu cerinţele pieţei juridice, avându-se in vedere, cu precădere, tematica şi 

bibliografia necesară pregătirii in vederea promovării examenelor de intrare in profesiile juridice (avocatură, 

magistratură, etc). 



10.5. Standard minim de 

performanţă 

Minim 50% in evaluarea finală. Pentru promovare, nota la evaluarea finală 

trebuie să fie minim 5. 

 

Coordonator disciplinei                        Grad didactic, titlu, prenume, nume                             Semnătură 

                                                                     Prof.univ.dr.Alexandru Boroi                 …………………… 

 

 

Data avizării de departament                                                                   Semnătura Directorului de Departament 

01.10.2021                                                                                                         Lector univ.dr.Bogdan Vîrjan 

 

 

 

Legendă:AI/SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activități tutoriale, AA-activități aplicativa asistate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept Public 

Forma de învăţământ - ID (învăţământ la distanţă) 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept procesual penal (1) 

2.2. Codul disciplinei D.3.5.3 

2.2 Coordonatorul de disciplina  Prof.univ.dr.Carmen-Silvia Paraschiv 

2.3 Anul de studiu III 2.4 Semestrul  I 2.5. Tipul de evaluare E 2.6 Regimul disciplinei 
DF/

DI 

 

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

3.1 Total ore din planul de învățământ SI/AI AT TC AA 

56 28 8 20 - 

3.2. Total ore de studiu pe semestru 125 

3.2. Total ore studiu individual suplimentar 69 

3.3.Număr de credite 5 

 

Distribuţia fondului de timp  pentru studiu individual suplimentar  

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  15 

Tutoriat  10 

Examinări 2 

Alte activităţi 2 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   

superior 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  Drept  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii 

/ Calificarea 

Drept  

 



 

 

6.Competențe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

țe
 p

ro
fe

si
o

n
a

le
 

Competenţe profesionale: 

CP1. – Însușirea, înțelegerea și folosirea conceptelor, instituțiilor, teorii și principiile generale ale dreptului 

procesual penal. 

CP2. – Înțelegerea, interpretarea și coroborarea normelor juridice procesual penale conform noilor modificări 

ale codului de procedură penală. 

CP3. – Cunoașterea și utilizarea instituțiilor de drept procesual penal prin coroborarea instituțiilor juridice din 

alte ramuri ale dreptului. 

CP4.-Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor şi metodelor 

consacrate în domeniul juridic 

CP5.-Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei româneşti şi a celei europene şi internaţionale 

în vigoare. 

 

C
o

m
p

et
en

țe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

Competenţe transversale: 

CT1 – Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă 

calificată 

CT2 – Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru 

nivelurile subordinate 

CT3-Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare, 

pentru dezvoltarea personală şi profesională 

 

 

8.Conținuturi 

8.1. AT Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. AT1 : Noţiuni introductive privind dreptul procesual penal;Principiile 

fundamentale ale procesului penal;Participanţii în procesul 

penal;Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal 

 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie)  

Analiza legislației 

specifice 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe 
Tehnice: operare PC 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare  TC • activitatea se desfășoară în platforma online utilizăndu-se toate metodele 

disponibile pe aceasta 

5.2. de desfasurare AT •  se desfășoară online sau fizic in funcție de situație utilizându-se toate metodele  

disponibile pe platforma online sau prin utilizarea echipamentelor tehnice specifice 

in cazul in care activitatea se desfășoară fizic 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  

Respectarea normelor de procedură în cadrul procesului penal și respectarea 

drepturilor părților și subiecților procesuali principali. 

 

7.2 Obiectivele specifice  

 

Legătura dintre dreptul substanțial (material) și dreptul procesual penal 

Însușirea noțiunilor teoretice din partea generală a dreptului procesual penal și 

utilizarea acestora în partea specială 

 Urmărirea principiilor de independență și imparțialitate a instanțelor   

 Urmărirea permanentă a legislației conexe și a modificărilor noului Cod de 

procedură penală. 



2. AT2 : Competenta în materie penală;Probele, Mijloacele de proba si 

procedeele probatorii;Măsurile preventive si alte masuri 
procesuale;Acte procesuale şi procedurale comune 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie) 

Analiza legislației 

specifice 

8.2. TC Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. TC1 : Noţiuni introductive privind dreptul procesual penal;Principiile 

fundamentale ale procesului penal;Participanţii în procesul 

penal;Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal 

 

Pe platforma online  Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

2. TC2 : Competenta în materie penală;Probele, Mijloacele de proba si 

procedeele probatorii;Măsurile preventive si alte masuri 
procesuale;Acte procesuale şi procedurale comune 

Pe platforma online Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

8.3. AA Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1 AA1 :…………………..   

2 AA2 :…………………..   

3 AA3 :………………………………….   

 

8.4.SI/AI 

Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. Noţiuni introductive privind dreptul procesual penal.Justiţia 

penală, activitatea judiciară şi actul jurisdicţional. Procesul penal; 

noţiune şi elemente definitorii, scop şi rol educativ, sistemul 

procesual penal. Dreptul procesual penal ramură distinctă de drept şi 

legătura sa cu alte ramuri de drept. Norme fapte, raporturi şi garanţii 

procesuale. Obiectul, metodele, sarcinile şi legăturile ştiinţei 

dreptului procesual. Izvoarele, interpretarea şi aplicarea dreptului 

procesual penal în spaţiu şi timp;Analiza comparativa a dispozitiilor 

vechiului Cod de procedura penala cu dispozitiile Noului Cod de 

procedura penala.Normele de procedura penala si scopul acestora. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

2. Principiile fundamentale ale procesului penal-Noţiunea de 

principiu fundamental al procesului penal. Sistemul şi interacţiunea 

principiilor procesului penal. Principiile înscrise expres ca reguli de 

bază în codul de procedură penală (legalitatea procesului penal, 

separarea functiilor judiciare, prezumtia de nevinovatie, aflarea 

adevarului, ne bis in idem, obligativitatea punerii in miscare si a 

exercitarii actiunii penale, caracterul echitabil si termenul rezonabil 

al procesului penal, dreptul la libertate si siguranta, dreptul la 

aparare, respectarea demnitatii umane si a vietii private, limba 

oficiala si dreptul la interpret ). Alte principii ale procesului penal 

(egalitatea persoanelor, operativitatea procesuală). Realizarea 

actului de justiţie cu participarea unor persoane nespecializate 

(elemente introductive cu caracter istoric; participarea elementului 

popular în procedura judiciară est – europeană, organizarea şi 

funcţionarea curţilor cu juraţi, aprecieri critice).Aplicarea legii 

procesuale penale in timp si spatiu. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

3. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal-Acţiunea în 

justiţie. Definiţia, obiectul, subiecţii şi trăsăturile caracteristice ale 

acţiunii penale. Momentele de desfăşurare ale acţiunii penale. 

Caracterizarea acţiunii civile ca instituţie de drept procesual penal. 

Exercitarea din oficiu a acţiunii civile. Alte aspecte ale exercitării 

acţiunii civile. Raportul dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 



(“penalul ţine în loc civilul”; “electa una via”, autoritatea de lucru 

judecat). 

4. Participanţii în procesul penal-Noţiunea de participant în procesul 

penal. Succesorii, reprezentanţii şi substituţii procesuali. Instanţele 

de judecată. Ministerul Public. Organele de cercetare. Poziţia 

procesuală a părţilor. Inculpatul, persoana vătămată, partea civilă şi 

partea responsabilă civilmente și a subiecților procesuali principali. 

Apărătorul; aspecte organizatorice ale avocaturii; drepturile si 

îndatoririle apărătorului. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

5. Competenta în materie penală-Categoria şi formele fundamentale 

ale competenţei; alte feluri de competenţe. Competenţa funcţională, 

materială şi personală a instanţelor judecătoreşti. Competenţa 

teritorială; concept; reglementare. Lipsa de competenţă a organelor 

judiciare. Prorogarea de competenţă (conexitatea, indivizibilitatea, 

alte situaţii). Declinarea şi conflictele de competenţă. In 

compatibilitatea abţinerea şi recuzarea. Strămutarea cauzelor 

penale.Competenta judecatorului de drepturi si libertati. Competenta 

judecatorului de camera preliminara.Organele de urmarire penala si 

competenta acestora.Subiectii procesuali principali si drepturile 

acestora.Inculpatul si drepturile acestuia.Partea civila si drepturile 

acesteia.Partea responsabila civilmente si drepturile acesteia. 

Avocatul, asistenta juridica si reprezentarea. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

6. Probele, Mijloacele de proba si procedeele probatorii-Definiţia 

probelor şi scurt istoric al concepţiilor juridice asupra acestora. 

Dispoziţii generale şi clasificarea probelor. Obiectul şi sarcina 

probaţiunii. Prezumţia de nevinovăţie. Administrarea probelor. 

Mijloacele de probă şi procedee probatorii. Declaraţiile părţilor şi 

martorilor. Procedee de ascultare a unor persoane. Înscrisurile şi 

mijloacele materiale de probă. Ridicarea de obiecte şi efectuarea de 

percheziţii. Constatările tehnic0-ştiinţifice si medico-legale. 

Expertizele. Cercetarea la faţa locului şi reconstituirea.Metode 

speciale de supraveghere sau cercetare.Mijloacele materiale de 

proba. 

 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

7. Măsurile preventive si alte masuri procesuale.-Măsurile 

preventive; natură juridică; fundamentare teoretică, dispoziţii 

generale. Reţinerea. Controlul judiciar.Controlul judiciar pe 

cauțiune. Arestarea preventivă. Arestul la domiciliu. Luarea 

măsurilor de siguranţă. Măsuri asiguratorii. Restituirea lucrurilor şi 

restabilirea situaţiei anterioare.Calea de atac impotriva incheierilor 

prin care se dispune asupra masurilor preventive.Incetarea de drept, 

revocarea si inlocuirea masurilor preventive.Dispozitii speciale 

privind masurile preventive aplicate minorilor.Aplicarea provizorie 

a masurilor de siguranta cu caracter medical.Masurile asiguratorii, 

restituirea lucrurilor, si restabilirea situatiei anterioare savarsirii 

infractiunii. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

 

8. Acte procesuale şi procedurale commune-Chestiuni preliminare şi 

generalităţi. Clasificarea actelor procesuale şi procedurale comune. 

Citarea. Citaţia. Mandatul de aducere şi comunicarea actelor 

procedurale. Efectuarea actelor procedurale prin comisie rogatorie. 

Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi 

înlăturarea omisiunilor vădite. Instituţii legate de actele procesuale 

şi procedurale (termene, sancţiuni, cheltuieli judiciare, amenda 

judiciară). 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

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

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

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

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

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

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

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este in conformitate cu cerințele pietei juridice, avându-se in vedere, cu precădere, tematica și 

bibliografia necesară pregătirii in vederea promovării examenelor de intrare in profesiile juridice (avocatură, 

magistratură, etc). 



 

10. Evaluare 

Activitatea Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1.TC 

Insusirea corecta a conceptelor 

juridice predate, cunoasterea 

legislatiei specifice si a conexiunii 

dintre teorie, legislatie si practica 

Written assignments 10 % 

10.2 AT 
Interventii, dezbateri Notarea interventiilor 

dezbaterilor 

10% 

10.3.Evaluare finală Examen 

 

Examen scris online sau 

fizic (in functie de situatie) 

70% 

Se acordă un punct din oficiu 10% 

10.4.Modalitate de notare Note întregi 1-10 

10.5. Standard minim de 

performanţă 

Minim 50% in evaluarea finală 

Cunoasterea materiei predate in proporție de 50% în vederea obținerii notei minime 

de promovare(5-cinci) 

 

Coordonator disciplinei                        Grad didactic, titlu, prenume, nume                             Semnătură 

                                                                  Prof.univ.dr.Carmen Sivia Paraschiv                                                                

Data avizării de departament                                                                   Semnătura Directorului de Departament 

01.10.2021                                                                                                         Lector univ.dr.Bogdan Vîrjan 

Legendă:AI/SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activități tutoriale, AA-activități aplicativa asistate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept Privat 

Forma de învăţământ - ID (învăţământ la distanţă) 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul proprietatii intelectuale 

2.2. Codul disciplinei D.3.5.4 

2.2 Coordonatorul de disciplina  Conf.univ.dr.Violeta Slavu 

2.3 Anul de studiu III 2.4 Semestrul  I 2.5. Tipul de evaluare E 2.6 Regimul disciplinei 
DS/

DI 

 

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

3.1 Total ore din planul de învățământ SI/AI AT TC AA 

42 28 6 8 - 

3.2. Total ore de studiu pe semestru 100 

3.2. Total ore studiu individual suplimentar 58 

3.3.Număr de credite 4 

 

Distribuţia fondului de timp  pentru studiu individual suplimentar  

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  15 

Tutoriat  10 

Examinări 3 

Alte activităţi - 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   

superior 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  Drept  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii 

/ Calificarea 

Drept  



 

 

6.Competențe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

țe
 p

ro
fe

si
o

n
a

le
 

Competenţe profesionale: 

C1. Utilizarea adecvată a limbajului  juridic specific dreptului proprietăţii intelectuale în cadrul dezbaterilor 

de la orele de seminar, cu tema dată. 

C2. Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice specifice dreptului proprietăţii 

intelectuale, însuşite într-un eseu, referat, etc. 

C3. Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale într-un eseu, referat, etc., descris  

prin următorii descriptori:  

- Identificarea normelor juridice din sistemul românesc şi european de drept şi a principalelor instrumente 

juridice internaţionale care au relevanţă pentru dreptul proprietăţii intelectuale;  

- Identificarea prevederilor legale aplicabile într-o speţă:  posibilitatea de a distinge între prevederile relevante 

faţă de cele irelevante care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii determinate;   

- Elaborarea de referate, eseuri, etc., utilizând legislaţia în vigoare în materia dreptului proprietăţii intelectuale;  

- Explicarea şi interpretarea normelor juridice prin utilizarea cunoştinţelor însuşite, precum şi cunoaşterea 

mecanismului de aplicare a normelor dreptului proprietăţii intelectuale.  

C4. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept 

concretă prin realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa 

referitoare la o problemă de drept concretă. 

C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere 

juridic şi în soluţionarea lor prin realizarea unui studiu privind  rezolvarea problemelor juridice pe care le 

ridică o situaţie de fapt concretă: rezolvarea unor speţe concrete de dreptul proprietăţii intelectuale 

 

C
o

m
p

et
en

țe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

Competenţe transversale: 

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice 

specifice dreptului proprietăţii intelectualei, prin elaborarea unei lucrări de specialitate, cu repsectarea 

obiectivelor, a termenelor şi a regulilor deontologice  

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea 

palierelor ierarhice prin realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea rolurilor 

profesionale specifice 

CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională 

asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie prin elaborarea, tehnoredactarea şi 

susţinerea în limba română şi/sau într-o limbă străină a unei lucrări de specialitate pe o temă actuală din 

domeniul dreptului proprietăţii intelectuale 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe 
Tehnice: operare PC 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare  TC • activitatea se desfășoară în platforma online utilizăndu-se toate metodele 

disponibile pe aceasta 

5.2. de desfasurare AT •  se desfășoară online sau fizic in funcție de situație utilizându-se toate metodele  

disponibile pe platforma online sau prin utilizarea echipamentelor tehnice specifice 

in cazul in care activitatea se desfășoară fizic 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  

Pregătirea studenţilor cu privire la diferitele creaţii intelectuale protejate pe 

tărâmul dreptului proprietăţii intelectuale.  

Realizarea unei viziuni armonizate asupra raporturilor de dreptul proprietăţii 

intelectuale şi totodată înţelegerea relaţiei dintre dreptul român şi izvoarele de 

drept european în materie. 



 

 

8.Conținuturi 

8.1. AT Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. AT1 : Consideraţii generale privind dreptul proprietății 

intelectuale. Invenția brevetabilă.  

 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie de 

situatie)  

Analiza legislației 

specifice 

2. AT2 : Marca şi indicaţiile geografice; creaţiile de artă 

aplicată - Desenele si modelele; Dreptul de autor. 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie de 

situatie) 

Analiza legislației 

specifice 

8.2. TC Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. TC1 :Consideraţii generale privind dreptul proprietății 

intelectuale. Invenția brevetabilă. 

 

Pe platforma online  Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

2. TC2 : Marca şi indicaţiile geografice; creaţiile de artă 

aplicată - Desenele si modelele; Dreptul de autor. 

Pe platforma online Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

8.3. AA Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1 AA1 :…………………..   

2 AA2 :…………………..   

3 AA3 :………………………………….   

 

8.4.SI/AI 

Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

7.2 Obiectivele specifice  

 

Cunoaşterea principalelor noţiuni şi concepte ale dreptului proprietăţii 

intelectuale. 

Cunoaşterea adecvată a specificului dreptului proprietăţii intelectuale ca ramură 

de drept privat;delimitarea sa de ramurile de drept public, 

Înţelegerea rolului dreptului proprietăţii intelectuale  în raport cu ordinea internă 

, comunitară  şi internaţională contemporană 

Analiza, evaluarea problemelor principale şi speciale ale dreptului proprietăţii 

intelectuale 

Explicarea surselor, metodelor, principiilor, normelor şi instituţiilor dreptului 

proprietăţii intelectuale, 

Explicarea noţiunilor, conceptelor de bază ale dreptului proprietăţii intelectualel, 

în perspectiva formării unui limbaj juridic riguros şi corect.  

Cunoaşterea şi evaluarea principalelor obiecte ale protecţiei pe tărâmul dreptului 

proprietăţii intelectuale 

Dezvoltarea capacităţii de a argument, 

Formarea unei gândiri clare cu privire la semnificaţia principalelor instituţii ale 

dreptul proprietăţii intelectuale  în cadrul general al societăţii civile. 

Deprinderea abilităţilor de argumentare 

Dobândirea deprinderii de a gândi logic pentru a da soluţii corecte, în temeiul 

legii, 

Dobândirea şi sedimentarea conceptelor din domeniul proprietăţii intelectuale. 



1. 1 . Consideraţii generale privind dreptul proprietății 

intelectuale: 

1.1.Conceptul de proprietate intelectuală 

1.2.Conceptul de proprietate industrială 

1.3.Asemănări şi deosebiri între dreptul proprietăţii 

intelectuale şi dreptul proprietăţii industriale 

1.4.Natura juridică a drepturilor de proprietate intelectuală. 

1.5.Creatii intelectuale protejate pe tărîmul dreptului 

proprietăţii indistriale 

Suportul de curs 

pentru autoinstruire 

Parcurgerea unităților de 

învățare 

2. 2. Invenţia brevetabilă: 

• Consideraţii introductive 

• Noţiunea juridică de invenţie.                                                          

• Categorii de invenţii brevetabile.                                                         

• Condiţii de fond pozitive si negative ale obiectului 

protecţiei 

• invenţiei brevetate.                                                      

     

2.1. Subiectele dreptului de proprietate industrială asupra  

inventiei    

• Subiectele dreptului de proprietate 
industrială.                                                    
     -Subiecte primare, subiecte derivate.                                 

• Invenţii de serviciu.                                                                   
       - Consideraţii generale.                                                  

▪ Categorii de invenţii de serviciu. Drepturile şi                                 
obligaţiile  părţilor.                                                                          

     

2.2. Procedura administrativă de eliberare sau respingere a 

cererii de    brevet.                                                                              

                                                         

 2.3. Noţiunea, conţinutul , caracterele juridice şi limitele 

dreptului subiectiv de  proprietate industriala       

• Noţiunea şi conţinutul.                                                                   

• Caracterele juridice.                                                                      

• Limitele generale și limitele speciale ale dreptului 

exclusiv de exploatare;                                                         

• Licenţa obligatorie. Caracterul şi condiţiile de 

acordare.            

 2.4. Categorii de drepturi şi obligaţii născute în legătură cu 

invenţia.                                                                                    

• Categorii de drepturi.                                                                      

• Drepturile titularului de brevet.                                                      

• Drepturile inventatorului care nu este titular de 

brevet.                 

• Drepturile unităţii care nu este titulară de brevet.                          

2.5. Transmiterea drepturilor născute în legătură cu 

invenţia.   

• Contractul de cesiune.                                                                     

• Contractul de licenţă                                          

2.6. Aspecte generale privind apărarea drepturilor născute 

din invenţie.                                   

2.7. Stingerea drepturilor izvorâte din invenţie.        

Suportul de curs 

pentru autoinstruire 

Parcurgerea unităților de 

învățare 

3. 3. Marca şi indicaţiile geografice.  

▪ Consideraţii introductive.                                                             

▪ Natura juridică a mărcii.                                                               

▪ Definiţia mărcii şi caracterele ei.                                                  

▪ Deosebirea dintre marcă şi alte semne 

distinctive.                       

▪ Semne susceptibile de a constitui mărci.                                      

▪ Funcţiile mărcii.                                                                            

▪ Categorii de mărci.                                                                        

Suportul de curs 

pentru autoinstruire 

Parcurgerea unităților de 

învățare 



3.1. Condiţii de fond ale protecţiei mărcii. Sisteme de 

dobândire a dreptului la marcă.                        

 3.2. Subiectul dreptului la marcă.  

▪ Procedura înregistrării mărcilor şi 

drepturile conferite de marcă.                                               

▪ Subiectul dreptului la marcă.                                                        

▪ Durata protecţiei, reînnoirea şi modificarea 

înregistrării.             

▪ Dreptul conferit de marcă şi limitele  sale.                                 

 3.4. Transmiterea dreptului la marcă.                                         

▪ Consideraţii preliminare privind 

transmisiunea dreptului la marcă.                                                                       

▪ Cesiunea voluntară.                                                                       

▪ Cesiunea forţată.                                                                        

▪ Contractul de licenţă.                                                                  

3.5. Apărarea dreptului la marcă- aspecte generale                                  

3.6. Stingerea dreptului la marcă.                                               

3.7. Indicaţiile geografice.                                                            

▪ Importanţa indicaţiilor geografice.                                              

▪ Precizări terminologice.                                                              

• Procedura înregistrării indicaţiilor geografice 

4. 4 . Creaţiile de artă aplicată.   Desenele sau modelele 

▪  Importanţa desenelor şi modelelor.                            

▪ Dubla natură a desenelor şi modelelor.                      

▪ Sisteme de protecţie.                                                                 

4.1. Subiectul protecţiei. 

▪ Desenele sau modelele industriale de 

serviciu.                           

▪ Condiţii pentru protecţia desenelor sau 

modelelor   

▪ Înregistrarea şi eliberarea titlului de 

protecţie.                            

4.2. Drepturile şi obligaţiile născute în legătură cu desen 

sau   model.                                                      

▪ Drepturile titularului certificatului de 

înregistrare.                     

▪ Limitele în exercitarea drepturilor asupra 

desenelor sau modelelor                                                           

▪ Transmiterea drepturilor asupra desenelor 

sau  modelelor                                                                  

  4.3. Apărarea drepturilor asupra desenelor sau  modelelor  

- aspecto generale                                                  

Suportul de curs 

pentru autoinstruire 

Parcurgerea unităților de 

învățare 

5. 5. Dreptul de autor  

5.1. Consideraţii preliminare.                                                       

▪ Noţiunea de drept de autor.                                                      

▪ Natura juridică a dreptului de autor.                                        

 5.2 . Condiţii cerute pentru protecţia operelor în cadrul 

dreptului de  autor.                                              

 5.3. Obiectul dreptului de autor.                                                  

▪ Categorii de opere protejate.                                                         

 5.4. Conţinutul dreptului de autor.                                               

▪ Drepturi morale şi drepturi patrimoniale de 

autor.                      

 5.5 . Limitele exercitării dreptului de autor şi durata 

protecţiei .                                                                   

Suportul de curs 

pentru autoinstruire 

Parcurgerea unităților de 

învățare 



 5.6. Modalităţi de valorificare a drepturilor patrimoniale  

de autor  pe cale contractuală.                                              
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- www.orda.ro 
              www.osim.ro 

 

http://www.osim.ro/legis/legislatie/marci/regulament_marci.pdf
http://www.osim.ro/legis/legislatie/marci/regulament_marci.pdf
http://www.orda.ro/
http://www.osim.ro/


 

10. Evaluare 

Activitatea Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1.TC 

 Test tip grilă din AT1 

Test tip grilă din AT 2 

10 % 

10.2 AT  Teme pentru acasă 10% 

10.3.Evaluare finală Examen 

 

Examen scris tip grilă/oral 

online sau fizic (in functie de 

situatie) 

80% 

Nu se acordă un punct din oficiu - 

10.4.Modalitate de notare Note întregi 1-10 

10.5. Standard minim de 

performanţă 

Minim 50% in evaluarea finală. (Nota finală este compusă din 8 pct.pe grila de 

examen și 2 pct.pe evaluarea pe parcursul semestrului). 

 

Coordonator disciplinei                        Grad didactic, titlu, prenume, nume                             Semnătură 

                                                                   Conf.univ.dr.Violeta Slavu                                     …………………… 

Data avizării de departament                                                                   Semnătura Directorului de Departament 

01.10.2021                                                                                                         Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

Legendă:AI/SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activități tutoriale, AA-activități aplicativa asistate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Parcurgerea acestei discipline asigură însuşirea de către studenţi a noţiunilor generale şi specifice dreptului 

proprietăţii intelectuale  precum şi îmbogăţirea  limbajului juridic cu termeni tehnici/specifici acestei ramuri de drept; 

dezvoltarea aptitudiniilor specifice profesiilor juridice; orientarea în alegerea unei profesii juridice. 

 



Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept Privat 

Forma de învăţământ - ID (învăţământ la distanţă) 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul familiei 

2.2. Codul disciplinei D.3.5.5 

2.2 Coordonatorul de disciplina  Conf.univ.dr.Antigona Camelia Iordana 

2.3 Anul de studiu III 2.4 Semestrul  I 2.5. Tipul de evaluare E 2.6 Regimul disciplinei 
DS/

DI 

 

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

3.1 Total ore din planul de învățământ SI/AI AT TC AA 

42 28 6 8 - 

3.2. Total ore de studiu pe semestru 100 

3.2. Total ore studiu individual suplimentar 58 

3.3.Număr de credite 4 

 

Distribuţia fondului de timp  pentru studiu individual suplimentar  

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  15 

Tutoriat  10 

Examinări 3 

Alte activităţi - 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   

superior 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  Drept  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii 

/ Calificarea 

Drept  



 

 

6.Competențe specifice acumulate 
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Competenţe profesionale: 

C1. Utilizarea adecvată a limbajului  juridic specific dreptului familiei în cadrul dezbaterilor de la orele de 

seminar, cu tema dată. 

C2. Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice specifice dreptului familiei, însuşite într-

un eseu, referat, etc. 

C3. Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale într-un eseu, referat, etc., descris  

prin următorii descriptori:  

- Identificarea normelor juridice din sistemul românesc şi european de drept şi a principalelor instrumente 

juridice internaţionale care au relevanţă pentru dreptul familiei;  

- Identificarea prevederilor legale aplicabile într-o speţă:  posibilitatea de a distinge între prevederile relevante 

faţă de cele irelevante care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii determinate;   

- Elaborarea de referate, eseuri, etc., utilizând legislaţia în vigoare în materia dreptului familiei;  

- Explicarea şi interpretarea normelor juridice prin utilizarea cunoştinţelor însuşite, precum şi cunoaşterea 

mecanismului de aplicare a normelor dreptului familiei.  

C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul 

altor state prin realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre instituţiile de drept naţional, 

cele de drept european şi cele din dreptul altor state, descris  prin următorii descriptori: 

- Realizarea de corelaţii şi comparaţii între instituţii ale sistemului de drept naţional, european şi cele ale altor 

state într-un context determinat; 

- Interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru determinarea raportului dintre 

instituţiile dreptului naţional, ale dreptului european şi ale dreptului altor state;   

- Elaborarea de referate, eseuri, etc., cu utilizarea metodelor de comparare a legislaţiei naţionale, europene şi 

a legislaţiei altor state.  

C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept 

concretă prin realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa 

referitoare la o problemă de drept concretă: realizarea unui portofoliu care să cuprindă o cerere de chemare în 

judecată, o cerere reconvenţională, o întâmpinare, plecând de la o speţă de dreptul familiei.  

C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere 

juridic şi în soluţionarea lor prin realizarea unui studiu privind  rezolvarea problemelor juridice pe care le 

ridică o situaţie de fapt concretă: rezolvarea unor speţe concrete de dreptul familiei. 
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Competenţe transversale: 

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice 

specifice dreptului familiei, prin elaborarea unei lucrări de specialitate, cu repsectarea obiectivelor, a 

termenelor şi a regulilor deontologice  

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea 

palierelor ierarhice prin realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea rolurilor 

profesionale specifice 

CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională 

asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie prin elaborarea, tehnoredactarea şi 

susţinerea în limba română şi/sau într-o limbă străină a unei lucrări de specialitate pe o temă actuală din 

domeniul dreptului familiei 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe 
Tehnice: operare PC 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare  TC • activitatea se desfășoară în platforma online utilizăndu-se toate metodele 

disponibile pe aceasta 

5.2. de desfasurare AT •  se desfășoară online sau fizic in funcție de situație utilizându-se toate metodele  

disponibile pe platforma online sau prin utilizarea echipamentelor tehnice specifice 

in cazul in care activitatea se desfășoară fizic 

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



 

 

8.Conținuturi 

8.1. AT Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. AT1 : Noţiuni generale despre familie, Logodna şi Căsătoria, 

Desfiinţarea căsătoriei, Încetarea şi desfacerea căsătoriei, 

Regimurile matrimoniale  

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie)  

Analiza legislației 

specifice 

2. AT2 : Rudenia şi afinitatea, Filiaţia, Adopţia, Obligaţia 

legală de întreţinere 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie) 

Analiza legislației 

specifice 

8.2. TC Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. TC1 : Noţiuni generale despre familie, Logodna şi Căsătoria, 

Desfiinţarea căsătoriei, Încetarea şi desfacerea căsătoriei, 

Regimurile matrimoniale  

 

 

 

 

 

Pe platforma online 

– elaborare referat 

 Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul evaluării. 

2. TC2 : Rudenia şi afinitatea, Filiaţia, Adopţia, Obligaţia 

legală de întreţinere 

 

 

 

 

Pe platforma online 

-test de tip grilă 

Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

8.3. AA Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1 AA1 :…………………..   

2 AA2 :…………………..   

3 AA3 :………………………………….   

 

8.4.SI/AI 

Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. Noţiuni generale despre familie 

• Caracterizarea generală a relaţiilor de familie 

• Noţiunea şi principiile generale ale dreptului civil, 

aplicabil relaților de familiei 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

Bibliografie 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  - Însușirea legislaţiei în vigoare şi noile abordări ale jurisprudenţei din domeniul dreptului 

civil al familiei. 

7.2 Obiectivele specifice  

 

- Cunoaşterea adecvată a specificului relațiilor de familie în raport cu alte forme ale 

activităţii umane: politica internă în domeniul protejării familiei, etica, morala, precum şi 

cu alte discipline juridice: drept civil ca drept comun, drept internaţional privat, etc; 

- Cunoaşterea trăsăturilor caracteristice specifice raporturilor juridice de familie; 

- Înţelegerea rolului  izvoarelor raporturilor juridice de familie; 

- Identificarea trăsăturilor caracteristice specifice fiecărei categorii de izvoare; 

- Cunoaşterea principiilor fundamentale ale raporturilor juridice de familie şi a conţinutului 

acestora; 

- Înţelegerea locului şi rolului subiectelor raporturilor juridice de familie în societate. 



2. Logodna şi Căsătoria 

• Noţiunea, caracterele şi efectele logodnei 

• Noţiunea şi caracterele căsătoriei 

• Condiţiile de fond şi lipsa impedimentelor la 

căsătoriei 

• Condiţiile de formă ale căsătoriei 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

Bibliografie 

3. Desfiinţarea căsătoriei 

• Cauzele de nulitate  

• Efectele nulităţii căsătoriei 

• Căsătoria putativă 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

Bibliografie 

4. Încetarea şi desfacerea căsătoriei 

• Încetarea căsătoriei 

• Desfacerea căsătoriei 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

Bibliografie 

5. Regimurile matrimoniale  

• Relaţiile personale dintre soţi 

• Relaţiile patrimoniale dintre soţi 

a. Regimul comunității legale  

b. Regimul comunității convenționale 

c. Regimul separației de bunuri  

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

Bibliografie 

6. Rudenia şi afinitatea 

• Rudenia firească 

• Rudenia prin adopţie 

• Afinitatea 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

Bibliografie 

7. Filiaţia 

• Filiaţia faţă de mamă 

• Filiaţia faţă de tată 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

Bibliografie 

8. Adopţia 

• Cerinţele încheierii adopţiei 

• Efectele adopţiei 

• Desfiinţarea şi desfacerea adopţiei 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

Bibliografie 

9. Obligaţia legală de întreţinere 

• Condiţiile în care există obligaţia legală de 

întreţinere 

• Obligaţia de întreţinere dintre soţi şi între foştii soţi 

• Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii 

• Alte obligaţii de întreţinere 

• Executarea întreţinerii 

• Încetarea obligaţiei de întreţinere 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

Bibliografie 

8.5.Bibliografie 

Codul civil roman 

Codul de procedură civilă 

Dan Lupaşcu, Cristina Mihaela Crăciunescu, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, ed.a.II-a, Bucureşti, 2017  

Emese Florian, Dreptul familiei, Editura C.H. Beck, ed.a.VII-a, Bucureşti, 2021 

Camelia Iordan, Instituții de drept civil. Familia, vol.I, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017 

Radu Chiriță (coordonator), Dreptul la viață privată și de familie, Jurisprudență C.E.D.O., Editura Hamangiu, 

București, 2013 

 

 

10. Evaluare 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Parcurgerea acestei discipline asigură însuşirea de către studenţi a noţiunilor generale şi specifice dreptului familiei precum şi 

dezvoltarea limbajului juridic.Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse sunt în concordanţă cu cele din alte centre universitare din ţară şi din 
străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului familiei, valorificând practica judiciară recentă şi problematica 
actuală a reglementării relaţiilor de familie ce interesează instituţii aparţinând dreptului familiei. 



Activitatea Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1.TC 
Insusirea conceptelor si teoriilor predate, 

intelegerea aplicabilitatii practice a acestora 

Verificarea temelor si notarea 

acestora  

Written assignments 

30 % 

10.2 AT 
Contribuţia studentului la 

dezbaterile 

 - 

10.3.Evaluare finală Verificarea temelor si notarea acestora  Examen scris online sau fizic 

(in functie de situatie) 

70% 

Se acordă un punct din oficiu - 

10.4.Modalitate de notare Note întregi 1-10 

10.5. Standard minim de 

performanţă 

Minim 50% in evaluarea finală 

 

Coordonator disciplinei                        Grad didactic, titlu, prenume, nume                             Semnătură 

                                        Conf.univ.dr.Antigona Camelia Iordana                                       ………………… 

Data avizării de departament                                                            Semnătura Directorului de Departament 

01.10.2021                                                                                               Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

Legendă:AI/SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activități tutoriale, AA-activități aplicativa asistate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept Privat 

Forma de învăţământ - ID (învăţământ la distanţă) 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept comercial(1) 

2.2. Codul disciplinei D.3.5.6 

2.2 Coordonatorul de disciplina  

Prof.univ.dr.Smaranda Angheni 

Lector univ.dr.Mihaela Iliescu 

2.3 Anul de studiu III 2.4 Semestrul  I 2.5. Tipul de evaluare E 2.6 Regimul disciplinei 
DS/

DI 

 

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

3.1 Total ore din planul de învățământ SI/AI AT TC AA 

56 28 8 20 - 

3.2. Total ore de studiu pe semestru 125 

3.2. Total ore studiu individual suplimentar 69 

3.3.Număr de credite 5 

 

Distribuţia fondului de timp  pentru studiu individual suplimentar  

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  15 

Tutoriat  10 

Examinări 2 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   

superior 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  Drept  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii 

/ Calificarea 

Drept  



Alte activităţi 2 

 

 

6.Competențe specifice acumulate 
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Competenţe profesionale: 

• cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor şi principiilor specifice 

dreptului comercial 

• înţelegerea, interpretarea şi explicarea legislaţiei speciale de drept comercial, cât şi a Codului civil, 

ce constituie dreptul comun în materie 

• cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea doctrinei dreptului comercial, cât şi a jurisprudenţei în 

materie comercială 

• cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea terminologiei specifice dreptului comercial 

• aplicarea metodei comparative pentru identificarea particularităţilor domeniului dreptului comercial, 

ca disciplină de studiu 

• interpretarea şi aplicarea corectă a reglementărilor de drept comercial în raporturile dintre 

profesioniştii-comercianţi 

• aplicarea corectă a principiilor, instituţiilor, conceptelor şi metodelor specifice dreptului commercial, 

precum şi aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor legale pentru soluţionarea speţelor şi motivarea 

soluţiilor date 

• elaborarea unor referate cu utilizarea principiilor, conceptelor, teoriilor, şi metodelor specifice 

dreptului comercial în special, cât şi dreptului privat în general 
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Competenţe transversale: 

• Executarea responsabilă a sarcinilor de lucru atât în cadrul cursului, cât şi a seminarului (referate, 

speţe, proiecte de cercetare ştiinţifică) 

• Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă( rezolvarea în echipă a unor 

speţe, proiecte commune de cercetare ştiinţifică, procese simulate) 

• Conştientizarea nevoii de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 

învăţare pentru propria dezvoltare  
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe 
Tehnice: operare PC 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare  TC • activitatea se desfășoară în platforma online utilizăndu-se toate metodele 

disponibile pe aceasta 

5.2. de desfasurare AT •  se desfășoară online sau fizic in funcție de situație utilizându-se toate metodele  

disponibile pe platforma online sau prin utilizarea echipamentelor tehnice specifice 

in cazul in care activitatea se desfășoară fizic 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Obţinerea de cunoştinţe teoretice şi practice generale în domeniul dreptului 

comercial şi aplicare corectă a acestora în practică 

7.2 Obiectivele specifice  

 

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea principalelor teorii, instituţii şi concept 

specific dreptului commercial: teoria monistă şi teoria dualistă, profesionist, 

întreprindere, profesionist-comerciant, persoană fizică autorizată,întreprindere 

individuală, înteprindere familială, societate, fond de comerţ, patrimoniu de 

afectaţiune. 

Utilizarea corectă şi delimitarea noţiunii de fond de comerţ de alte noţiuni 

asemănătoare: patrimoniu, patrimoniu de afectaţiune, societate, întreprindere, 

sucursală etc.  

Cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea dispoziţiilor legale, a docrinei si a 

jurisprudenţei aferente 



 

 

8.Conținuturi 

8.1. AT Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. AT1 : Consideraţii generale privind dreptul comercial, 

Izvoarele specifice raporturilor juridice dintre profesionişti, 

Conceptul de „profesionist” şi conceptul  de „întreprindere” 

si de ‘’ profesionist-comerciant’’, Subiectele raporturilor 

juridice dintre profesioniştii, Fondul de comerţ; patrimoniul 

de afectaţiune 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie)  

Analiza legislației 

specifice 

2. AT2 : Profesioniştii-comercianţi persoane juridice. 

Societăţile, Reguli generale de funcţionare a societăţilor , 

Funcţionarea societăţilor de capitaluri (societatea pe acţiuni 

şi societatea în comandită pe acţiuni), Administrarea şi 

controlul  societăţilor pe acţiuni-Funcţionarea societatii cu 

răspundere limitată, Modificarea societăţilor, Dizolvarea, 

fuziunea şi divizarea societăţilor, Lichidarea societăţilor. 

Societatea europeană, Grupurile de interes economic şi 

grupurile europene de interes economic 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie) 

Analiza legislației 

specifice 

8.2. TC Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. TC1 : Consideraţii generale privind dreptul comercial, 

Izvoarele specifice raporturilor juridice dintre profesionişti, 

Conceptul de „profesionist” şi conceptul  de „întreprindere” 

si de ‘’ profesionist-comerciant’’, Subiectele raporturilor 

juridice dintre profesioniştii, Fondul de comerţ; patrimoniul 

de afectaţiune 

Pe platforma online  Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

2. TC2 :Profesioniştii-comercianţi persoane juridice. 

Societăţile, Reguli generale de funcţionare a societăţilor , 

Funcţionarea societăţilor de capitaluri (societatea pe acţiuni 

şi societatea în comandită pe acţiuni), Administrarea şi 

controlul  societăţilor pe acţiuni-Funcţionarea societatii cu 

răspundere limitată, Modificarea societăţilor, Dizolvarea, 

fuziunea şi divizarea societăţilor, Lichidarea societăţilor. 

Societatea europeană, Grupurile de interes economic şi 

grupurile europene de interes economic  

Pe platforma online Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

8.3. AA Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1 AA1 :…………………..   

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea corectă a elementelor specifice contractului 

de societate: aportul la capitalul social, participarea la profit şi pierderi, affectio 

societatis, precum şi a particularităţilor fiecăreia dintre formele de societate 

Cunoaşterea şi aplicarea practică a procedurii de constituire a societăţilor 

Cunoaşterea şi înţelegerea instituţiei nulităţii societăţii 

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea noţiunilor de : patrimoniu al societăţii, 

capital social, aport, profit, dividende etc. 

Identificarea şi interpretarea din textul Legii nr. 31/1990 privind societăţile 

republicată şi modificată, a regulilor generale de funcţionare a societăţilor, a 

regulilor speciale de funcţionare a fiecărui tip de societate, de modificare a 

societăţilor,de dizolvare şi lichidare a societăţilor. 

Aplicarea corectă a principiilor, instituţiilor şi conceptelor specifice dreptului 

comercial, precum şi interpretarea dispoziţiilor legale pentru soluţionarea 

speţelor; motivarea soluţiilor. 

Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea 

operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative 

şi a jurisprudenţei.   



2 AA2 :…………………..   

3 AA3 :………………………………….   

 

8.4.SI/AI 

Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. Consideraţii generale privind dreptul comercial 

Definiţia şi obiectul dreptului comercial, ca disciplină de 

studiu 

Concepţia monistă - fundament al dreptului privat 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

2. Izvoarele specifice raporturilor juridice dintre 

profesionişti 

Noţiuni generale (art. 1 alin 1 Cod civil) 

Izvoarele normative: legea, uzanţele şi principiile generale 

ale dreptului 

Izvoarele indirecte:doctrina si jurisprudenta 

Fapte /acte de comerț - de la Codul comercial la Codul 

civil 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

3. Conceptul de „profesionist” şi conceptul  de 

„întreprindere” si de ‘’ profesionist-comerciant’’ 

Conceptul de „profesionist” 

Conceptul  de „întreprindere” 

Conceptul de profesionist- comerciant potrivit legii 

nr.71/2011 de punere in aplicare a noului  Cod civil 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

4. Subiectele raporturilor juridice dintre profesioniştii – 

comercianţi-Persoana fizică autorizată, întreprinderea 

individuală şi întreprinderea familială 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

5. Fondul de comerţ; patrimoniul de afectaţiune 

Cadrul legal al fondului de comerţ 

Delimitarea fondului de comerţ de alte noţiuni (instituţii ) 

învecinate 

Natura juridică a fondului de comerţ 

Elementele fondului de comerţ 

Operaţiuni asupra fondului de comerţ 

Patrimoniul de afectaţiune. Noţiune, regim juridic 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

6. Profesioniştii-comercianţi persoane juridice. Societăţile  

Noţiune, reglementare şi clasificarea  societăţilor  

Formele societăţilor . Constituire 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

7. Reguli generale de funcţionare a societăţilor  

Societăţile de persoane (societatea în nume colectiv şi 

societatea în comandită simplă). Reguli specifice de 

funcţionare 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

8. Funcţionarea societăţilor de capitaluri (societatea pe 

acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni) 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

9. Administrarea şi controlul  societăţilor pe acţiuni.  

Funcţionarea societatii cu răspundere limitată 
Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

10. Modificarea societăţilor Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

11. Dizolvarea, fuziunea şi divizarea societăţilor  Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 



12. Lichidarea societăţilor   Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

13. Societatea europeană Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

14. Grupurile de interes economic şi grupurile europene de 

interes economic 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 
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10. Evaluare 

Activitatea Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1.TC 

Însusirea conceotelor, a dispozitiilor 

normative, intelegerea aplicării 

practice a acestora 

Written assignments 10 % 

10.2 AT 
Intervenții, dezbateri Notarea interventiilor, 

dezbaterilor 

10% 

10.3.Evaluare finală Examen 

 

Examen scris online sau 

fizic (in functie de situatie) 

70% 

Se acordă un punct din oficiu 10% 

10.4.Modalitate de notare Note întregi 1-10 

10.5. Standard minim de 

performanţă 

Minim 50% in evaluarea finală 

 

Coordonator disciplinei               Grad didactic, titlu, prenume, nume                             Semnătură 

                                                         Prof.univ.dr.Smaranda Angheni                    …………………………… 

                                                         Lector univ.dr.Mihaela Iliescu                              …………………… 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este in conformitate cu cerințele pietei juridice, avându-se in vedere, cu precădere, tematica și 

bibliografia necesară pregătirii in vederea promovării examenelor de intrare in profesiile juridice (avocatură, 

magistratură, etc). 



Data avizării de departament                                                                   Semnătura Directorului de Departament 

01.10.2021                                                                                                         Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

Legendă:AI/SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activități tutoriale, AA-activități aplicativa asistate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept Privat 

Forma de învăţământ - ID (învăţământ la distanţă) 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept civil. Succesiuni 

2.2. Codul disciplinei D.3.6.7 

2.2 Coordonatorul de disciplina  Lector univ.dr.Ioan Morariu 

2.3 Anul de studiu III 2.4 Semestrul  II 2.5. Tipul de evaluare E 2.6 Regimul disciplinei 
DF/

DI 

 

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

3.1 Total ore din planul de învățământ SI/AI AT TC AA 

56 28 8 20 - 

3.2. Total ore de studiu pe semestru 125 

3.2. Total ore studiu individual suplimentar 69 

3.3.Număr de credite 5 

 

Distribuţia fondului de timp  pentru studiu individual suplimentar  

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  15 

Tutoriat  10 

Examinări 2 

Alte activităţi 2 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   

superior 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  Drept  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii 

/ Calificarea 

Drept  



 

 

6.Competențe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

țe
 p

ro
fe

si
o

n
a

le
 

Competenţe profesionale: 

CP1.  Înțelegerea importanței dreptului succesoral; 

CP2. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor specifice dreptului succesoral; 

CP3. Inţelegerea şi interpretarea normelor juridice edictate de codul civil și de legislația conexă; 

CP4. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific dreptului civil și în particular dreptului 

succesoral,  de natură a-i permite studentului înțelegerea și interpretarea  actelor specifice de drept succesoral 

și a hotărârilor judecătorești date în această materie,  precum și redactarea unor asemenea documente. 

CP5.Cunoaşterea şi înţelegerea  de către studenți a modalităţilor de transmisiune succesorală, respectiv cea 

legală şi cea testamentară, precum și deprinderea modalităţilor de selectare a succesorilor din cercul 

succesibililor și de stabilire a drepturilor lor succesorale pentru fiecare moștenitor. 

C
o

m
p

et
en

țe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

Competenţe transversale: 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 

riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

CT2: Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă( rezolvarea în echipă a unor speţe, 

proiecte commune de cercetare ştiinţifică, procese simulate) 

CT3. manifestarea unei atitudini responsabile față de procesul de învățare și pregătire continuă, cunoașterea 

și aplicarea corespunzătoare a elementelor de noutate și a modificărilor legislative, precum și a jurisprudenței. 

CT4. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 

învatare pentru propria dezvoltare. 

  
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe 
Tehnice: operare PC 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare  TC • activitatea se desfășoară în platforma online utilizăndu-se toate metodele 

disponibile pe aceasta 

5.2. de desfasurare AT •  se desfășoară online sau fizic in funcție de situație utilizându-se toate metodele  

disponibile pe platforma online sau prin utilizarea echipamentelor tehnice specifice 

in cazul in care activitatea se desfășoară fizic 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  
Obtinerea de cunoştinţe generale in domeniul dreptului civil şi în mod particular 

și în mod particular  in domeniul dreptului succesoral și utilizarea conceptelor 

juridice în practica juridică.   

7.2 Obiectivele specifice  

 

• Prezentarea cadrului legislativ privind transmiterea patrimoniului unei 

persoane la decesul acesteia; 

• înţelegerea importanţei Dreptului succesoral  pentru asigurarea 

respectării și continuității drepturilor subiective civile; 

• Cunoaşterea tipurilor de transmisiuni succesorale, data şi locul 

deschiderii succesiunii; 

• Cunoaşterea şi însuşirea noţiunilor fundamentale privind moştenirea 

legală, clasele de moştenitori, ordinea veniri la moştenire, cote 

succesorale, etc.; 

• Însuşirea limbajului tehnic specific în materia succesiunilor; 

• Cunoaşterea şi însuşirea principiilor fundamentale ale transmisiuni 

succesorale legale şi respectiv ale transmisiunii succesorale 

testamentare; 

• Cunoaşterea şi însuşirea principalelor eventuale litigii privind 

succesiunea şi modalitaţi de soluţionare a acestora; 

• Dezvoltarea capacităţii de argumentare şi de soluţionale a litigiilor 

succesorale; 



 

 

8.Conținuturi 

8.1. AT Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. AT1 : Noţiuni generale. Caracterele juridice ale 

transmisiunii succesorale, Deschiderea mostenirii, Condiţiile 

cerute pentru a moşteni, Regulile generale ale devoluţiunii 

legale a moștenirii.Vocaţia testamentară. Capacitatea 

succesorală, Nedemnitatea succesorală; Principiiile generale 

ale devoluţiunii legale a moștenirii, Reprezentarea 

succesorală. Clasele de moştenitori legali, Drepturile 

succesorale ale soţului supravieţuitor. 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie)  

Analiza legislației 

specifice 

2. AT2 : Devoluţiunea succesorală testamentară. Noţiunea şi 

felurile testamentului, Legatul (noţiune, clasificare, 

ineficacitate), Limitele dreptului de a dispune prin act juridic 

de bunurile succesorale:oprirea pactelor asupra succesiunii 

viitoare şi a substituţiei fideicomisare, rezerva succesorală, 

Moştenirea vacantă. Raportul donaţiilor şi datoriilor, 

Transmisiunea moştenirii. Opţiunea succesorală. Dobândirea 

posesiei moştenirii. Transmisiunea activului şi pasivului 

succesoral., Dovada calităţii de succesor. Certificatul de 

moștenitor. Petiţia de ereditate. Aspecte teoretice şi practice, 

Indiviziunea şi împărţeala moştenirii. Indiviziunea 

succesorală. Împărţeala. Condiţii. Obiect. Formele împărţelii. 

Efectele împărţelii. Împărţeala de ascendent. 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie) 

Analiza legislației 

specifice 

8.2. TC Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. TC1 : Noţiuni generale. Caracterele juridice ale 

transmisiunii succesorale, Deschiderea mostenirii, Condiţiile 

cerute pentru a moşteni, Regulile generale ale devoluţiunii 

legale a moștenirii.Vocaţia testamentară. Capacitatea 

succesorală, Nedemnitatea succesorală; Principiiile generale 

ale devoluţiunii legale a moștenirii, Reprezentarea 

succesorală. Clasele de moştenitori legali, Drepturile 

succesorale ale soţului supravieţuitor. 

Pe platforma online  Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

2. TC2 : Devoluţiunea succesorală testamentară. Noţiunea şi 

felurile testamentului, Legatul (noţiune, clasificare, 

ineficacitate), Limitele dreptului de a dispune prin act juridic 

de bunurile succesorale:oprirea pactelor asupra succesiunii 

viitoare şi a substituţiei fideicomisare, rezerva succesorală, 

Moştenirea vacantă. Raportul donaţiilor şi datoriilor, 

Transmisiunea moştenirii. Opţiunea succesorală. Dobândirea 

posesiei moştenirii. Transmisiunea activului şi pasivului 

succesoral., Dovada calităţii de succesor. Certificatul de 

moștenitor. Petiţia de ereditate. Aspecte teoretice şi practice, 

Indiviziunea şi împărţeala moştenirii. Indiviziunea 

succesorală. Împărţeala. Condiţii. Obiect. Formele împărţelii. 

Efectele împărţelii. Împărţeala de ascendent. 

Pe platforma online Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

8.3. AA Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1 AA1 :…………………..   

• corelarea normelor generale cu normele speciale; 

• corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică; 

• cunoaşterea reglementărilor legale din Codul civil şi alte legi speciale; 

• deprinderea înţelegerii conţinutului conceptelor juridice şi 

conştientizarea obligativităţii respectării legii și a principiului conform 

căruia  nimeni nu poate invoca necunoaşterea  legii. 



2 AA2 :…………………..   

3 AA3 :………………………………….   

 

8.4.SI/AI 

Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. Noţiuni generale. Caracterele juridice ale transmisiunii 

succesorale. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

2. Deschiderea moştenirii.   Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

3. Condiţiile cerute pentru a moşteni. Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

4. Regulile generale ale devoluţiunii legale a moștenirii.Vocaţia 

testamentară. Capacitatea succesorală. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

5. Nedemnitatea succesorală; Principiiile generale ale 

devoluţiunii legale a moștenirii. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

6. Reprezentarea succesorală. Clasele de moştenitori legali. Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

7. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor. Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

8. Devoluţiunea succesorală testamentară. Noţiunea şi felurile 

testamentului. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

9. Legatul (noţiune, clasificare, ineficacitate). Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

10. Limitele dreptului de a dispune prin act juridic de bunurile 

succesorale:oprirea pactelor asupra succesiunii viitoare şi a 

substituţiei fideicomisare, rezerva succesorală. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

11. Moştenirea vacantă. Raportul donaţiilor şi datoriilor. Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

12. Transmisiunea moştenirii. Opţiunea succesorală. Dobândirea 

posesiei moştenirii. Transmisiunea activului şi pasivului 

succesoral.. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

13. Dovada calităţii de succesor. Certificatul de moștenitor. 

Petiţia de ereditate. Aspecte teoretice şi practice. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 



14. Indiviziunea şi împărţeala moştenirii. Indiviziunea 

succesorală. Împărţeala. Condiţii. Obiect. Formele împărţelii. 

Efectele împărţelii. Împărţeala de ascendent. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

8.5.Bibliografie 

• Dumitru Florescu, Dreptul succesoral. Curs universitar, Ediţia a VI-a, Editura Universul Juridic, 2016.  

• Dumitru Florescu, Dreptul succesoral. Curs universitar, Ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, 2015.  

• Romeo Popescu, Francisc Deak, Tratat de drept succesoral. Volumele I-III, Editia a IV-a, actualizată si 

completată, Editura Universul Juridic, 2019. 

• Romeo Popescu, Francisc Deak, Tratat de drept succesoral. Vol. I - Mostenirea legala, Editia a III-a, actualizată 

si completată, Editura Universul Juridic, 2013. 

• Romeo Popescu, Francisc Deak, Tratat de drept succesoral. Volumul II - Mostenirea testamentara, Editia a III-

a, actualizată si completată, Editura Universul Juridic, 2014. 

• Romeo Popescu, Francisc Deak,  Tratat de drept succesoral - Ediţia a III-a, actualizată si completată. Vol. 3- 

Transmisiunea si partajul mostenirii, Editura Universul Juridic, 2014.  

• Noul Cod civil. Comentariu pe articole, coordonatori Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, 

Editura C.H.BECK, București, 2014; 

 

 

10. Evaluare 

Activitatea Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1.TC 

Teste pe parcursul semestrului 

(inclusiv în modalitatea online). 

Written assignments 

 

10 % 

10.2 AT 
Implicarea în pregătirea şi rezolvarea 

studiilor de caz/speţelor/grilelor 

 10% 

10.3.Evaluare finală Exactitatea răspunsului la problemele 

de drept ridicate  

Examen scris(inclusiv în 

modalitatea online). 

70% 

Se acordă un punct din oficiu 10% 

10.4.Modalitate de notare Note întregi 1-10 

10.5. Standard minim de 

performanţă 

Minim 50% in evaluarea finală 

Standardul minim pentru promovarea examenului este materializat în cerința 

acumulării de către student a cunoștințelor de bază privind materia dreptului 

succesoral și a unei minime deprinderi a modalităţilor de rezolvare a unor situații 

succesorale concrete. 

Pentru promovare nota la evaluarea finală trebuie să fie minim 5 

Coordonator disciplinei               Grad didactic, titlu, prenume, nume                             Semnătură 

                                                         Lector univ.dr.Ioan Morariu                                …………………… 

Data avizării de departament                                                                   Semnătura Directorului de Departament 

01.10.2021                                                                                                         Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

Legendă:AI/SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activități tutoriale, AA-activități aplicativa asistate 

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 pieței  juridice, avându-se în vedere, cu precădere, tematica și 

bibliografia necesară pregătirii in vederea promovării examenelor de intrare in profesiile juridice (avocatură, 

magistratură, etc). 

http://www.librarie.net/autor/9688/romeo-popescu
http://www.librarie.net/autor/20691/francisc-deak
http://www.librarie.net/autor/9688/romeo-popescu
http://www.librarie.net/autor/20691/francisc-deak
http://www.librarie.net/autor/9688/romeo-popescu
http://www.librarie.net/autor/20691/francisc-deak
http://www.librarie.net/autor/9688/romeo-popescu
http://www.librarie.net/autor/20691/francisc-deak


Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept Public 

Forma de învăţământ - ID (învăţământ la distanţă) 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept penal. Partea specială (2) 

2.2. Codul disciplinei D.3.6.8 

2.2 Coordonatorul de disciplina  Prof.univ.dr. Alexandru Boroi 

2.3 Anul de studiu III 2.4 Semestrul  II 2.5. Tipul de evaluare E 2.6 Regimul disciplinei 
DF/

DI 

 

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

3.1 Total ore din planul de învățământ SI/AI AT TC AA 

56 28 8 20 - 

3.2. Total ore de studiu pe semestru 125 

3.2. Total ore studiu individual suplimentar 69 

3.3.Număr de credite 5 

 

Distribuţia fondului de timp  pentru studiu individual suplimentar  

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  15 

Tutoriat  10 

Examinări 2 

Alte activităţi 2 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   

superior 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  Drept  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii 

/ Calificarea 

Drept  



 

 

6.Competențe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

țe
 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

Competenţe profesionale: 

CP1.Cunoaşterea înţelegerea obiectului infracţiunilor; 

CP2.Cunoaşterea şi înţelegerea situaţiei premisă a infracţiunilor; 

CP3.Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului concret al infracţiunilor; 

CP4.Încadrarea juridică a faptei; 

CP5.Cunoaşterea sancţiunilor penale prevăzute de textele de incriminare; 

CP6. Stabilirea sancţiunii pentru infracţiunea săvârşită în raport  cu gravitatea faptei 

C
o

m
p

et
en

țe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

Competenţe transversale: 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 

riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea 

palierelor ierarhice prin realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea rolurilor 

profesionale specifice 

CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 

învatare pentru propria dezvoltare. 

 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe 
Tehnice: operare PC 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare  TC • activitatea se desfășoară în platforma online utilizăndu-se toate metodele 

disponibile pe aceasta 

5.2. de desfasurare AT •  se desfășoară online sau fizic in funcție de situație utilizându-se toate metodele  

disponibile pe platforma online sau prin utilizarea echipamentelor tehnice specifice 

in cazul in care activitatea se desfășoară fizic 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Obtinerea de cunoştinţe generale in domeniul dreptului penal, partea specială şi 

utilizarea conceptelor juridice în practica juridică.   

7.2 Obiectivele specifice  

 

• înţelegerea corelaţiei dintre dreptul substanţial ( material) şi 
dreptul procesual  

• însuşirea regulilor de aplicare a normelor de drept penal în 
timp, în spaţiu   

• corelarea normelor penale generale cu normele speciale 

• corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în 
practică 

• înţelegerea importanţei Dreptului penal, partea specială pentru 
asigurarea respectării normelor juridice de drept penal 

• explicarea şi interpretarea obiectului juridic special al 
infracţiunii 

• explicarea  elementului material al infracţiunii 

• explicarea şi interpretarea legăturii de cauzalitate 

• explicarea formei de vinovăţie cu care este săvârşită 
infracţiunea 



 

 

8.Conținuturi 

8.1. AT Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. AT1 : Infracţiuni de corupţie şi de serviciu, Infracţiuni de fals, 

Infracţiuni contra siguranţei publice 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie)  

Analiza legislației 

specifice 

2. AT2 : Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind  

convieţuirea socială, Infracţiuni electorale, Infracţiuni contra 

securităţii naţionale,Infracţiuni contra capacităţii de luptă a 

forţelor armate.,Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de 

război 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie) 

Analiza legislației 

specifice 

8.2. TC Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. TC1 : Infracţiuni de corupţie şi de serviciu, Infracţiuni de 

fals, Infracţiuni contra siguranţei publice 

 

Pe platforma online  Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

2. TC2 : : Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind  

convieţuirea socială, Infracţiuni electorale, Infracţiuni contra 

securităţii naţionale,Infracţiuni contra capacităţii de luptă a 

forţelor armate.,Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de 

război 

Pe platforma online Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

8.3. AA Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1 AA1 :…………………..   

2 AA2 :…………………..   

3 AA3 :………………………………….   

 

8.4.SI/AI 

Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

2. Infracţiuni de fals Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

• manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea 
continuă, cunoaşterea operativă şi aplicarea corespunzătoare a 
noilor legi sau a modificărilor legislative şi a jurisprudenţei 

• cunoaşterea reglementărilor legale din Codul penal şi alte legi 
speciale  

• deprinderea înţelegerii conţinutului conceptelor juridice şi 
conştientizarea obligativităţii respectării legii cu privire la care 
nimeni nu poate invoca necunoaşterea ei 



3. Infracţiuni contra siguranţei publice Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

4. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind  

convieţuirea socială 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

5. Infracţiuni electorale Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

6. Infracţiuni contra securităţii naţionale. 

Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate. 

Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

8.5. Bibliografie 

I. Legislaţie 

- Constituţia României; 

- Codul penal; 

- O.U.G.  nr. 105/ 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi completările ulterioare;  

- O.U.G.  nr. 112/ 2001 privind sanctionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de 

persoane fără cetăţenie domiciliate în Romania; 

-  O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată. 

 

II. Doctrină 

- Alexandru Boroi, Drept penal- partea specială, Ediţia a V-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2021; 

- Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială I, Ediția 5, Editura CH Beck, București, 2020;  

- Cristina Rotaru, Andra Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială I, Curs tematic, Ediția a IV-

a, Editura CH Beck, București, 2020. - Tudorel Toader, Drept penal român- Partea specială, Vol. I, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2019; 

- Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Adrian Mihai Hotca, Ioan Chis, Mirela Gorunescu, Costică Păun, Maxim Dobrinoiu, 

Norel Neagu, Mircea Constantin Sinescu, Noul Cod penal comentat partea specială, Ediţia a 3-a, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2016; 

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

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

- Revistele de Drept penal a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pe anii 2000-2021; 

- Revista Dreptul pe anii 2004-2021; 

- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Jurisprudenţa Secţiei penale pe anul 2019. Recursuri în interesul legii în materie 

penală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2019; 

- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Buletinul jurisprudenţei. Culegere de decizii pe anul 2018, Editura C.H.Beck, 

Bucureşti, 2019; 

- Practică judiciară în materie penală. Drept penal. Partea specială, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014; 

- Repertoriu de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti; 

- Repertoriu de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti; 

- Repertoriu de practică judiciară în materie penală pe anii 1981-1985, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti; 

 

 

 

10. Evaluare 

Activitatea Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este in conformitate cu cerinţele pieţei juridice, avându-se in vedere, cu precădere, tematica şi 

bibliografia necesară pregătirii in vederea promovării examenelor de intrare in profesiile juridice (avocatură, 

magistratură, etc). 



10.1.TC 

Rezultatul evaluării pe parcursul 

semestrului se adaugă numai dacă  

s-a obținut nota 5 în examen 

Evaluare pe parcursul 

semestrului  

10 % 

10.2 AT    

10.3. Evaluare finală Examen 

 

Examen scris/oral online 

sau fizic (in functie de 

situatie) 

90% 

Se acordă un punct din oficiu 10% 

10.4.Modalitate de notare Note întregi 1-10 

10.5. Standard minim de 

performanţă 

Minim 50% in evaluarea finală. Pentru promovare, nota la evaluarea finală 

trebuie să fie minim 5. 

 

Coordonator disciplinei                        Grad didactic, titlu, prenume, nume                             Semnătură 

                                                                     Prof.univ.dr.Alexandru Boroi                 …………………… 

 

 

Data avizării de departament                                                                   Semnătura Directorului de Departament 

01.10.2021                                                                                                         Lector univ.dr.Bogdan Vîrjan 

 

 

Legendă:AI/SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activități tutoriale, AA-activități aplicativa asistate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept Public 

Forma de învăţământ - ID (învăţământ la distanţă) 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept procesual penal (2) 

2.2. Codul disciplinei D.3.6.9 

2.2 Coordonatorul de disciplina  Prof.univ.dr.Carmen-Silvia Paraschiv 

2.3 Anul de studiu III 2.4 Semestrul  II 2.5. Tipul de evaluare E 2.6 Regimul disciplinei 
DF/

DI 

 

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

3.1 Total ore din planul de învățământ SI/AI AT TC AA 

56 28 8 20 - 

3.2. Total ore de studiu pe semestru 125 

3.2. Total ore studiu individual suplimentar 69 

3.3.Număr de credite 5 

 

Distribuţia fondului de timp  pentru studiu individual suplimentar  

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  15 

Tutoriat  10 

Examinări 2 

Alte activităţi 2 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   

superior 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  Drept  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii 

/ Calificarea 

Drept  



 

 

6.Competențe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

țe
 p

ro
fe

si
o

n
a

le
 Competenţe profesionale: 

CP1. – Însușirea, înțelegerea și folosirea conceptelor, instituțiilor, teorii și principiile generale ale dreptului 

procesual penal. 

CP2. – Înțelegerea, interpretarea și coroborarea normelor juridice procesual penale conform noilor modificări 

ale codului de procedură penală. 

CP3. – Cunoașterea și utilizarea instituțiilor de drept procesual penal prin coroborarea instituțiilor juridice din 

alte ramuri ale dreptului. 

CP4.-Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor şi metodelor 

consacrate în domeniul juridic 

CP5.-Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei româneşti şi a celei europene şi 

internaţionale în vigoare 

C
o

m
p

et
en

țe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

Competenţe transversale: 

CT1 – Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă 

calificată 

CT2 – Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru 

nivelurile subordinate 

CT3-Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare, 

pentru dezvoltarea personală şi profesională 

 

 

 

8.Conținuturi 

8.1. AT Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe 
Tehnice: operare PC 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare  TC • activitatea se desfășoară în platforma online utilizăndu-se toate metodele 

disponibile pe aceasta 

5.2. de desfasurare AT •  se desfășoară online sau fizic in funcție de situație utilizându-se toate metodele  

disponibile pe platforma online sau prin utilizarea echipamentelor tehnice specifice 

in cazul in care activitatea se desfășoară fizic 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  

Respectarea normelor de procedură în cadrul procesului penal și respectarea 

drepturilor părților și subiecților procesuali principali. 

 

7.2 Obiectivele specifice  

 

Legătura dintre dreptul substanțial (material) și dreptul procesual penal 

Însușirea noțiunilor teoretice din partea generală a dreptului procesual penal și 

utilizarea acestora în partea specială 

 Urmărirea principiilor de independență și imparțialitate a instanțelor   

 Urmărirea permanentă a legislației conexe și a modificărilor noului Cod de 

procedură penală. 



1. AT1 : Urmărirea penală;Camera preliminară;Dispozitii generale 

privind judecata si Judecata in primă instanţă  

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie)  

Analiza legislației 

specifice 

2. AT2 : Judecata în apel;Contestația –art. 4251 Cod procedură penală         

         

  

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie) 

Analiza legislației 

specifice 

8.2. TC Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. TC1 : Urmărirea penală;Camera preliminară;Dispozitii generale 

privind judecata si Judecata in primă instanţă 

 

Pe platforma online  Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

2. TC2 : Judecata în apel;Contestația –art. 4251 Cod procedură penală         

         

  

Pe platforma online Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

8.3. AA Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1 AA1 :…………………..   

2 AA2 :…………………..   

3 AA3 :………………………………….   

 

8.4.SI/AI 

Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. Urmărirea penală-Urmărirea penală prima fază a procesului penal. 

Obiectul, limitele şi trăsăturile urmăririi penale; dispoziţii generale. Organele 

de urmărire penală şi actele încheiate de alte organe decât cele 

judiciare.Sesizarea organelor de urmarire penala.Plangerea 

prealabila.Conducerea si supravegherea activitatii organelor de cercetare 

penala de catre procuror.Efectuarea urmaririi penale.Desfasurarea urmaririi 

penale.Suspendarea.Clasarea si renuntarea la urmarirea 

penala.Terminarea urmaririi penale.Rezolvrea cauzelor si sesizarea 

instantei.Reluarea urmaririi penale.Plangerea impotriva masurilor actelor de 

urmarire penala. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

2. Camera preliminară-Considerații introductive.Obiectul procedurii în 

camera preliminară.Masuri premergatoare.Durata procedurii în camera 

preliminară.Participanții.Structura procedurii în camera preliminară. Soluții 

ce pot fi date fazei de cameră preliminară. Calea de atac împotriva soluțiilor 

date în camera preliminară. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

3. Dispozitii generale privind judecata si Judecata in primă instanţă-

Obiectul, importanţa şi sistemul fazei de judecată. Trăsăturile caracteristice 

ale judecăţii. Dispoziţii generale privind judecata şi hotărârile judecătoreşti. 

Participanţii la judecată în primă instanţă. Periodizarea judecăţii în primă 

instanţă. Şedinţa de judecată (începutul judecăţii, cercetarea 

judecătorească, dezbaterile, ultimul cuvânt al inculpatului). Deliberarea şi 

rezolvarea cauzei. Pronunţarea hotărârii judecătoreşti. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

4. Judecata în apel-Noţiuni introductive. Sistemul gradelor de jurisdicţie. 

Scurtă evoluţie a istoricului acestei căi de atac în sistemul judiciar român. 

Hotărârile judecătoreşti penale supuse apelului. Competenţa instanţelor de 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 



apel. Procedura de introducere, judecare şi soluţionare a cauzelor penale 

în apel. 

5. Contestația –art. 4251 Cod procedură penală-

Reglementare.Competență.Hotărârile care pot face obiectul  contestației. 

 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 
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10. Evaluare 

Activitatea Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1.TC 

Insusirea corecta a conceptelor 

juridice predate, cunoasterea 

legislatiei specifice si a conexiunii 

dintre teorie, legislatie si practica 

Written assignments 10 % 

10.2 AT 
Interventii, dezbateri Notarea interventiilor 

dezbaterilor 

10% 

10.3.Evaluare finală Examen 

 

Examen scris online sau 

fizic (in functie de situatie) 

70% 

Se acordă un punct din oficiu 10% 

10.4.Modalitate de notare Note întregi 1-10 

10.5. Standard minim de 

performanţă 

Minim 50% in evaluarea finală 

 

Coordonator disciplinei                        Grad didactic, titlu, prenume, nume                             Semnătură 

                                                                  Prof.univ.dr.Carmen Sivia Paraschiv                                                                 

Data avizării de departament                                                                   Semnătura Directorului de Departament 

01.10.2021                                                                                                         Lector univ.dr.Bogdan Vîrjan 

Legendă:AI/SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activități tutoriale, AA-activități aplicativa asistate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este in conformitate cu cerințele pietei juridice, avându-se in vedere, cu precădere, tematica și 

bibliografia necesară pregătirii in vederea promovării examenelor de intrare in profesiile juridice (avocatură, 

magistratură, etc). 



Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept Privat 

Forma de învăţământ - ID (învăţământ la distanţă) 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept comercial(2) 

2.2. Codul disciplinei D.3.6.10 

2.2 Coordonatorul de disciplina  

Prof.univ.dr.Smaranda Angheni 

Lector univ.dr.Mihaela Iliescu 

2.3 Anul de studiu III 2.4 Semestrul  II 2.5. Tipul de evaluare E 2.6 Regimul disciplinei 
DS/

DI 

 

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

3.1 Total ore din planul de învățământ SI/AI AT TC AA 

56 28 8 20 - 

3.2. Total ore de studiu pe semestru 125 

3.2. Total ore studiu individual suplimentar 69 

3.3.Număr de credite 5 

 

Distribuţia fondului de timp  pentru studiu individual suplimentar  

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  15 

Tutoriat  10 

Examinări 2 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   

superior 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  Drept  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii 

/ Calificarea 

Drept  



Alte activităţi 2 

 

 

6.Competențe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

țe
 p

ro
fe

si
o

n
a

le
 

Competenţe profesionale: 

• cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor şi principiilor specifice 

dreptului comercial 

• înţelegerea, interpretarea şi explicarea legislaţiei speciale de drept comercial, cât şi a Codului civil, 

ce constituie dreptul comun în materie 

• cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea doctrinei dreptului comercial, cât şi a jurisprudenţei în 

materie comercială 

• cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea terminologiei specifice dreptului comercial 

• aplicarea metodei comparative pentru identificarea particularităţilor domeniului dreptului comercial, 

ca disciplină de studiu 

• interpretarea şi aplicarea corectă a reglementărilor de drept comercial în raporturile dintre 

profesioniştii-comercianţi 

• aplicarea corectă a principiilor, instituţiilor, conceptelor şi metodelor specifice dreptului commercial, 

precum şi aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor legale pentru soluţionarea speţelor şi motivarea 

soluţiilor date 

• elaborarea unor referate cu utilizarea principiilor, conceptelor, teoriilor, şi metodelor specifice 

dreptului comercial în special, cât şi dreptului privat în general 

C
o

m
p

et
en

țe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

Competenţe transversale: 

• Executarea responsabilă a sarcinilor de lucru atât în cadrul cursului, cât şi a seminarului (referate, 

speţe, proiecte de cercetare ştiinţifică) 

• Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă( rezolvarea în echipă a unor 

speţe, proiecte commune de cercetare ştiinţifică, procese simulate) 

• Conştientizarea nevoii de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 

învăţare pentru propria dezvoltare  
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe 
Tehnice: operare PC 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare  TC • activitatea se desfășoară în platforma online utilizăndu-se toate metodele 

disponibile pe aceasta 

5.2. de desfasurare AT •  se desfășoară online sau fizic in funcție de situație utilizându-se toate metodele  

disponibile pe platforma online sau prin utilizarea echipamentelor tehnice specifice 

in cazul in care activitatea se desfășoară fizic 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Obţinerea de cunoştinţe teoretice şi practice generale în domeniul dreptului 

comercial şi aplicare corectă a acestora în practică 

7.2 Obiectivele specifice  

 

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea principalelor teorii, instituţii, mecanisme 

juridice şi concepte specifice raporturilor juridice obligaţionale dintre 

profesioniştii-comercianti (conţinutul contractelor încheiate între profesioniştii-

comercianţi, clauze obligatorii,negocierile prealabile încheierii contractelor, 

răspunderea contractuală a profesionistului-comerciant, clauza penală, clauze 

abuzive în contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, solidaritatea 

codebitorilor, punerea de drept în întârziere etc.) 

Cunoaşterea şi înţelegerea problematicii contractelor speciale încheiate între 

profesioniştii-comercianţi 

Cunoaşterea, interpretarea şi aplicarea legislaţiei speciale aferente contractelor 

încheiate între profesioniştii-comercianţi, pentru soluţionarea speţelor şi pentru 

rezolvarea teselor grilă 



 

 

8.Conținuturi 

8.1. AT Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. AT1 : Contractul -principalul izvor de obligaţii în raporturile 

dintre profesioniştii-comercianţi; Conţinutul contractului, 

Răspunderea contractuală a profesioniştilor-comercianţi, 

Trăsăturile obligaţiilor dintre profesioniştii-comercianţi 

Probaţiunea obligaţiilor în raporturile dintre profesioniştii-

comercianţi, Particularităţile contractului de mandat, ale 

contractului de comision şi ale contractului de consignaţie 

Particularităţile contractului de vânzare cumpărare, 

Particularităţile contractului de mandat, ale contractului de 

comision şi ale contractului de consignaţie 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie)  

Analiza legislației 

specifice 

2. AT2 : Contractul de agenție. Contractul de 

intermediere,Asocierea in participatiune,Contractul de 

furnizare, Contractul de report,Contractul de cont curent, 

Contul curent şi alte contracte bancare,Contractul de leasing, 

Contractul de franciza, Noţiunea şi clasificarea titlurilor de 

credit,Regimul juridic al cambiei, Regimul juridic al biletului 

de ordin,  Regimul juridic al C.E.C.-ului 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie) 

Analiza legislației 

specifice 

8.2. TC Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. TC1 : Contractul -principalul izvor de obligaţii în raporturile 

dintre profesioniştii-comercianţi; Conţinutul contractului, 

Răspunderea contractuală a profesioniştilor-comercianţi, 

Trăsăturile obligaţiilor dintre profesioniştii-comercianţi 

Probaţiunea obligaţiilor în raporturile dintre profesioniştii-

comercianţi, Particularităţile contractului de mandat, ale 

contractului de comision şi ale contractului de consignaţie 

Particularităţile contractului de vânzare cumpărare, 

Particularităţile contractului de mandat, ale contractului de 

comision şi ale contractului de consignaţie 

Pe platforma online  Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

2. TC2 :Contractul de agenție. Contractul de 

intermediere,Asocierea in participatiune,Contractul de 

furnizare, Contractul de report,Contractul de cont curent, 

Contul curent şi alte contracte bancare,Contractul de leasing, 

Contractul de franciza, Noţiunea şi clasificarea titlurilor de 

credit,Regimul juridic al cambiei, Regimul juridic al biletului 

de ordin,  Regimul juridic al C.E.C.-ului 

 

Pe platforma online Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

8.3. AA Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1 AA1 :…………………..   

2 AA2 :…………………..   

3 AA3 :………………………………….   

 

8.4.SI/AI 

Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea 

operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative 

şi a jurisprudenţei în materie  

 



1. Contractul -principalul izvor de obligaţii în raporturile dintre 

profesioniştii-comercianţi; Conţinutul contractului 

Răspunderea contractuală a profesioniştilor-comercianţi 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

2. Trăsăturile obligaţiilor dintre profesioniştii-comercianţi 

Probaţiunea obligaţiilor în raporturile dintre profesioniştii-

comercianţi 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

3. Particularităţile contractului de vânzare cumpărare Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

4. Particularităţile contractului de mandat, ale contractului de 

comision şi ale contractului de consignaţie 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

5. Contractul de agenţie Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

6. Contractul de intermediere Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

7. Asocierea în participaţiune Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

8. Contractul de furnizare 

Contractul de report 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

9. Contractul de cont curent Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

10. Contul curent şi alte contracte bancare Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

11. Contractul de leasing Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

12. Contractul de franciză Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

13. Noţiunea şi clasificarea titlurilor de credit 

Regimul juridic al cambiei 

 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

14. Regimul juridic al biletului de ordin                           

Regimul juridic al C.E.C.-ului. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 
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10. Evaluare 

Activitatea Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1.TC 

Însusirea conceotelor, a dispozitiilor 

normative, intelegerea aplicării 

practice a acestora 

Written assignments 10 % 

10.2 AT 
Intervenții, dezbateri Notarea interventiilor, 

dezbaterilor 

10% 

10.3.Evaluare finală Examen 

 

Examen scris online sau 

fizic (in functie de situatie) 

70% 

Se acordă un punct din oficiu 10% 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este in conformitate cu cerințele pietei juridice, avându-se in vedere, cu precădere, tematica și 

bibliografia necesară pregătirii in vederea promovării examenelor de intrare in profesiile juridice (avocatură, 

magistratură, etc). 



10.4.Modalitate de notare Note întregi 1-10 

10.5. Standard minim de 

performanţă 

Minim 50% in evaluarea finală 

 

Coordonator disciplinei               Grad didactic, titlu, prenume, nume                             Semnătură 

                                                         Prof.univ.dr.Smaranda Angheni                    …………………………… 

                                                         Lector univ.dr.Mihaela Iliescu                              …………………… 

Data avizării de departament                                                                   Semnătura Directorului de Departament 

01.10.2021                                                                                                         Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

Legendă:AI/SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activități tutoriale, AA-activități aplicativa asistate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept Privat 

Forma de învăţământ - ID (învăţământ la distanţă) 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept procesual  civil(1) 

2.2. Codul disciplinei D.3.6.11 

2.2 Coordonatorul de disciplina  Conf.univ.dr.Mădălina Dinu 

2.3 Anul de studiu III 2.4 Semestrul  II 2.5. Tipul de evaluare E 2.6 Regimul disciplinei 
DF/

DI 

 

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

3.1 Total ore din planul de învățământ SI/AI AT TC AA 

56 28 8 20 - 

3.2. Total ore de studiu pe semestru 125 

3.2. Total ore studiu individual suplimentar 69 

3.3.Număr de credite 5 

 

Distribuţia fondului de timp  pentru studiu individual suplimentar  

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  15 

Tutoriat  10 

Examinări 2 

Alte activităţi 2 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   

superior 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  Drept  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii 

/ Calificarea 

Drept  



 

 

6.Competențe specifice acumulate 
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Competenţe profesionale: 

CP1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor  

specifice dreptului procesual civil; 

CP2. Inţelegerea şi interpretarea normelor juridice edictate de codul de procedură civilă și 

a legislației conexe; 

CP3. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific dreptului procesual ciil de 

natură a-i permite studentului redactarea actelor procesuale precum și dezvoltarea 

limbajului specific dreptului procesual civil. 

CP4.Identificarea corectă a reglementărilor și utilizarea raționamentelor juridice 

CP5 Identificarea surselor specifice domeniului juridic și in special a dreptului procesual 

civil, respectiv, a doctrinei, legislației si a jurisprudentei aplicabile într-un caz concret, 

inclusiv a bazelor de date juridice și a portalurilor legislative și jurisprudențiale. 

C
o

m
p

et
en

țe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

Competenţe transversale: 

CT1.Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea 

regulilor deonotologice specifice domeniului 

CT2. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 

strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor 

şi tehnicilor de învatare pentru propria dezvoltare 

CP4.Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de formare profesională 

asistată. 

 
 

 

 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe 
Tehnice: operare PC 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare  TC • activitatea se desfășoară în platforma online utilizăndu-se toate metodele 

disponibile pe aceasta 

5.2. de desfasurare AT •  se desfășoară online sau fizic in funcție de situație utilizându-se toate metodele  

disponibile pe platforma online sau prin utilizarea echipamentelor tehnice specifice 

in cazul in care activitatea se desfășoară fizic 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Obtinerea de cunoştinţe generale in domeniul dreptului procesual civil şi 

utilizarea conceptelor juridice în practica juridică  

7.2 Obiectivele specifice  

 

Însusirea notiunilor de cerere de chemare în judecată si actiune civilă si a 

elementelor care le diferentiază; 

Întelegerea celor patru conditii cumulative de exercitare a actiunii civile si a 

consecintelor pe care le produce în plan procesual lipsa uneia dintre acestea ; 

Calificarea diferitelor tipuri de cereri ce pot fi adresate instantei de judecată in 

functie de criteriile de clasificare a actiunilor civile   



8.Conținuturi 

8.1. AT Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. AT1 : Principiile procesului civil, Condițiile de exercitare a 

acțiunii civile:afirmarea unui drept/formularea unei 

pretenții, interesul, calitatea procesuală, capacitatea 

procesuală. Clasificarea acțiunilor civile, Participanții in 

procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și 

constituirea completului de judecată. Incompatibilitatea, 

Părțile in procesul civil. Coparticiparea procesuală. Abuzul 

de drept procesual, Terții intervenienți. Formele intervenției 

voluntare: intervenția voluntară principal, intervenția 

voluntară accesorie, Terții intervenienți. Formele 

intervenției forțate: cererea de chemare in judecată a altor 

persoane, cererea de chemare in garanție, cererea de arătare 

a titularului dreptului. Introducerea din oficiul a terților, 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie)  

Analiza legislației 

specifice 

2. AT2 : Reprezentarea părților in procesul civil. Participarea 

procurorului in procesul civil, Competența materială a 

instanțelor judecătorești. Criteriul valoric in stabilirea 

competenței, Competența teritorială exclusivă și competența 

teritorială alternative a instanțelor de judecată, Incidente 

referitoare la competență: excepția de necompetență, 

conexitatea, litispendența, strămutarea, delegarea. 

Prorogarea de competență (legală, convențională, 

judecătorească),. Reguli comune privind citarea si 

comunicarea actelor de procedură, Nulitatea actelor de 

procedură, Termenele procedurale. (modalitate de calcul, 

suspendare, intrerupere). Cazuri de echipolență, Decăderea 

și repunerea in termen. 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie) 

Analiza legislației 

specifice 

8.2. TC Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. TC1 : Principiile procesului civil, Condițiile de exercitare a 

acțiunii civile:afirmarea unui drept/formularea unei 

pretenții, interesul, calitatea procesuală, capacitatea 

procesuală. Clasificarea acțiunilor civile, Participanții in 

procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și 

constituirea completului de judecată. Incompatibilitatea, 

Părțile in procesul civil. Coparticiparea procesuală. Abuzul 

de drept procesual, Terții intervenienți. Formele intervenției 

voluntare: intervenția voluntară principal, intervenția 

voluntară accesorie, Terții intervenienți. Formele 

intervenției forțate: cererea de chemare in judecată a altor 

persoane, cererea de chemare in garanție, cererea de arătare 

a titularului dreptului. Introducerea din oficiul a terților, 

Pe platforma online  Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

2. TC2 : Reprezentarea părților in procesul civil. Participarea 

procurorului in procesul civil, Competența materială a 

instanțelor judecătorești. Criteriul valoric in stabilirea 

competenței, Competența teritorială exclusivă și competența 

teritorială alternative a instanțelor de judecată, Incidente 

referitoare la competență: excepția de necompetență, 

conexitatea, litispendența, strămutarea, delegarea. 

Prorogarea de competență (legală, convențională, 

judecătorească),. Reguli comune privind citarea si 

comunicarea actelor de procedură, Nulitatea actelor de 

procedură, Termenele procedurale. (modalitate de calcul, 

suspendare, intrerupere). Cazuri de echipolență, Decăderea 

și repunerea in termen. 

Pe platforma online Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 



8.3. AA Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1 AA1 :…………………..   

2 AA2 :…………………..   

3 AA3 :………………………………….   

 

8.4.SI/AI 

Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

I Principiile procesului  civil 
 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

II Condițiile de exercitare a acțiunii civile:afirmarea unui 

drept/formularea unei pretenții, interesul, calitatea 

procesuală, capacitatea procesuală. Clasificarea acțiunilor 

civile 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

III Participanții in procesul civil. Instanța de judecată. 

Compunerea și constituirea completului de judecată. 

Incompatibilitatea 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

IV Părțile in procesul civil. Coparticiparea procesuală. Abuzul 

de drept procesual 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

V Terții intervenienți. Formele intervenției voluntare: 

intervenția voluntară principal, intervenția voluntară 

accesorie 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

VI Terții intervenienți. Formele intervenției forțate: cererea de 

chemare in judecată a altor persoane, cererea de chemare in 

garanție, cererea de arătare a titularului dreptului. 

Introducerea din oficiul a terților 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

VII Reprezentarea părților in procesul civil. Participarea 

procurorului in procesul civil 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

VIII Competența materială a instanțelor judecătorești. Criteriul 

valoric in stabilirea competenței. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

IX Competența teritorială exclusivă și competența teritorială 

alternative a instanțelor de judecată 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

X Incidente referitoare la competență: excepția de 

necompetență, conexitatea, litispendența, strămutarea, 

delegarea. Prorogarea de competență (legală, 

convențională, judecătorească) 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

XI Reguli comune privind citarea si comunicarea actelor de 

procedură. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

XII Nulitatea actelor de procedură Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 



XIII Termenele procedurale. (modalitate de calcul, suspendare, 

intrerupere). Cazuri de echipolență. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

XIV Decăderea și repunerea in termen. Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 
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10. Evaluare 

Activitatea Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1.TC 

Insusirea conceptelor, intelegerea 

aspectelor legislative și cinoasterea 

modului de aplicare practica 

Teste pe platforma și lucări 

practice. 

10 % 

10.2 AT 
Interventii, comentarii, dezbateri Notarea interventii, 

comentarii, dezbateri 

10% 

10.3.Evaluare finală Examen 

 

Examen scris/online sau 

fizic (in functie de situatie) 

70% 

Se acordă un punct din oficiu 10% 

10.4.Modalitate de notare Note întregi 1-10 

10.5. Standard minim de 

performanţă 

Minim 50% in evaluarea finală 

 

Coordonator disciplinei                        Grad didactic, titlu, prenume, nume                             Semnătură 

                                                                     Conf.univ.dr.Mădălina Dinu                                        ………… 

Data avizării de departament                                                                   Semnătura Directorului de Departament 

01.10.2021                                                                                                         Conf.univ.dr.Carmen Pălăcean 

Legendă:AI/SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activități tutoriale, AA-activități aplicativa asistate 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este in conformitate cu cerințele pietei juridice, avându-se in vedere, cu precădere, tematica și 

bibliografia necesară pregătirii in vederea promovării examenelor de intrare in profesiile juridice (avocatură, 

magistratură, etc). 



 

 

Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept Privat 

Forma de învăţământ - ID (învăţământ la distanţă) 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul insolventei 

2.2. Codul disciplinei D.3.5.13 

2.2 Coordonatorul de disciplina Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

2.3 Anul de studiu III 2.4 Semestrul  I 2.5. Tipul de evaluare v 2.6 Regimul disciplinei 
DS/

DA 

 

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

3.1 Total ore din planul de învățământ SI/AI AT TC AA 

28 14 4 10 - 

3.2. Total ore de studiu pe semestru 50 

3.2. Total ore studiu individual suplimentar 22 

3.3.Număr de credite 2 

 

Distribuţia fondului de timp  pentru studiu individual suplimentar  

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  5 

Tutoriat         5 

Examinări 2 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   

superior 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  Drept  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii 

/ Calificarea 

Drept  



Alte activităţi - 

 

 

6.Competențe specifice acumulate 
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Competenţe profesionale: 

C1. Utilizarea adecvată a limbajului  juridic specific procedurii insolvenței în cadrul dezbaterilor interactive 

din cadrul prelegerilor, cu tema dată. 

C2. Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice specifice procedurii insolvenței, însuşite 

într-un referat, studiu de caz etc. 

C3. Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale într-un referat,studio de caz etc., 

descris  prin următorii descriptori:  

- Identificarea normelor juridice din sistemul românesc şi european de drept şi a principalelor instrumente 

juridice internaţionale care au relevanţă pentru procedura insolvenței;  

- Identificarea prevederilor legale aplicabile într-o speţă:  posibilitatea de a distinge între prevederile relevante 

faţă de cele irelevante care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii determinate;   

- Explicarea şi interpretarea normelor juridice prin utilizarea cunoştinţelor însuşite, precum şi cunoaşterea 

mecanismului de aplicare a normelor care reglementează procedura insolvenței.  

C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul 

altor state prin realizarea unui studiu privind raportul dintre instituţiile de drept naţional, cele de drept european 

şi cele din dreptul altor state, descris  prin următorii descriptori: 

- Realizarea de corelaţii şi comparaţii între instituţii ale sistemului de drept naţional, european şi cele ale altor 

state într-un context determinat; 

- Interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru determinarea raportului dintre 

instituţiile dreptului naţional, ale dreptului european şi ale dreptului altor state.  

C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept 

concretă prin realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa 

referitoare la o problemă de drept concretă: aplicarea mecanismelor de interpretare a normelor juridice în 

materia normelor de dreptul insolvenţei.  

C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere 

juridic şi în soluţionarea lor prin realizarea unui studiu privind  rezolvarea problemelor juridice pe care le 

ridică o situaţie de fapt concretă: soluţionarea cazurilor practice vizând deschiderea procedurii insolvenţei şi 

a celor ce pot interveni pe parcursul derulării acestei proceduri. 
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Competenţe transversale: 

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice 

specifice dreptului insolvenței, prin elaborarea unei lucrări de specialitate, cu repsectarea obiectivelor, a 

termenelor şi a regulilor deontologice.  

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea 

palierelor ierarhice prin realizarea unui proiect, cu identificarea rolurilor profesionale specifice. 

CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională 

asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie prin elaborarea, tehnoredactarea şi 

susţinerea în limba română şi/sau într-o limbă străină a unei lucrări de specialitate pe o temă actual. 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe 
Tehnice: operare PC 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare  TC • activitatea se desfășoară în platforma online utilizăndu-se toate metodele 

disponibile pe aceasta 

5.2. de desfasurare AT •  se desfășoară online sau fizic in funcție de situație utilizându-se toate metodele  

disponibile pe platforma online sau prin utilizarea echipamentelor tehnice specifice 

in cazul in care activitatea se desfășoară fizic 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Pregătirea studenţilor cu privire la instituţia insolvenței 



 

 

8.Conținuturi 

8.1. AT Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. AT1: Introducere privind dreptul insolvenței. Procedura 

insolvenței persoanelor fizice. Formele procedurii de insolvență 

aplicabile persoanelor fizice. Eliberarea de datoriile reziduale. 

Procedurile de prevenire a insolvenței. Procedura insolvenței 

profesioniștilor. 

 

 

Pe platforma 

online sau fizic 

(in functie de 

situatie)  

Analiza 

legislației 

specifice 

2. AT2 : Deschiderea procedurii insolvenţei. Procedura generală 

și procedura simplificată. Stabilirea masei pasive. 

Reorganizarea judiciară. Planul de reorganizare. Falimentul. 

Răspunderea patrimonială a persoanelor care au cauzat 

insolvenţa. Închiderea procedurii de insolvență. 

 

  

 

Pe platforma 

online sau fizic 

(in functie de 

situatie)  

Analiza 

legislației 

specifice 

8.2. TC Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. TC1 : Introducere privind dreptul insolvenței. Procedura 

insolvenței persoanelor fizice. Formele procedurii de insolvență 

aplicabile persoanelor fizice. Eliberarea de datoriile reziduale. 

Procedurile de prevenire a insolvenței. Procedura insolvenței 

profesioniștilor. 

 

Pe platforma 

online 

 Însușirea 

informațiilor 

teoretice, a 

aspectelor practice 

și a prevederilor 

legislative în 

materia care face 

obiectul testului. 

2. TC2 : Deschiderea procedurii insolvenţei. Procedura generală 

și procedura simplificată. Stabilirea masei pasive. 

Reorganizarea judiciară. Planul de reorganizare. Falimentul. 

Răspunderea patrimonială a persoanelor care au cauzat 

insolvenţa. Închiderea procedurii de insolvență. 

 

 

Peplatforma 

online 

Însușirea 

informațiilor 

teoretice, a 

aspectelor practice 

și a prevederilor 

legislative în 

materia care face 

obiectul testului. 

8.3. AA Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1 AA1 :…………………..   

2 AA2 :…………………..   

3 AA3 :………………………………….   

7.2 Obiectivele specifice  

 

Cunoaşterea şi familiarizarea studenţilor cu mecanismele juridice specifice 

procedurii care poate fi aplicată debitorilor aflaţi în insolvenţă; 

Identificarea  mecanismelor de prevenţie a insolvenţei, respectiv asigurarea 

contra riscului de insolvenţă şi intervenţia statului în crizele financiare ale 

întreprinderilor; 

Cunoaşterea disciplinei, nu numai dintr-o perspectivă teoretică, doctrinară dar şi 

jurisprudenţială, tendinţele jurisprudenţiale fiind subliniate permanent;    

Abilitarea de a evolua în mod profesional în domeniul relațiilor comerciale, de 

afaceri. 



 

8.4.SI/AI 

Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. Introducere privind dreptul insolvenței 

- Evoluția istorică  

- Aspecte generale cu privire la insolvența profesioniștilor și a 

persoanelor fizice 

- Semnificația unor termeni și expresii 

 

Suportul de 

curs pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea 

unităților de 

învățare 

2. Procedura insolvenței persoanelor fizice 

- Scopul și principiile  

- Caracterele procedurii 

- Domeniul de aplicare al insolvenței 

- Organele care aplică procedura insolvenței 

 

Suportul de 

curs pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea 

unităților de 

învățare 

3. Formele procedurii de insolvență aplicabile persoanelor 

fizice. Eliberarea de datoriile reziduale 

- Procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare 

- Procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active 

- Procedura simplificată de insolvență  

- Eliberarea de datoriile reziduale 

 

Suportul de 

curs pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea 

unităților de 

învățare 

4. Procedurile de prevenire a insolvenței 

- Mandatul ad-hoc 

- Concordatul preventiv  

 

Suportul de 

curs pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea 

unităților de 

învățare 

5. Procedura insolvenței profesioniștilor 

- Scopul și obiectul procedurii 

- Principiile procedurii 

- Caracterele procedurii  

- Participanții la procedură 

- Jurisdicția procedurii 

- Domeniul de aplicare al insolvenţei 

 

Suportul de 

curs pentru a 

utoinstruire 

Parcurgerea 

unităților de 

învățare 

6. Deschiderea procedurii insolvenţei. Procedura generală și 

procedura simplificată 

- Deschiderea procedurii la cererea debitorului 

- Deschiderea procedurii la cererile creditorilor 

- Deschiderea procedurii la cererea altor institutii sau persoane 

- Efectele deschiderii procedurii 

- Primele măsuri după deschiderea procedurii 

 

Suportul de 

curs pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea 

unităților de 

învățare 

7. Stabilirea masei pasive 

- Notificarea deschiderii procedurii 

- Depunerea creanţelor 

- Verificarea creanţelor 

- Contestarea creanţelor 

- Stabilirea masei pasive în faliment 

 

Suportul de 

curs pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea 

unităților de 

învățare 

8. Reorganizarea judiciară. Planul de reorganizare 

- Propunătorii planului şi termenul de depunere 

- Conţinutul planului 

- Procedura de aprobare a planului 

- Confirmarea planului de reorganizare 

- Perioada de reorganizare judiciară 

- Nerealizarea planului de reorganizare 

 

Suportul de 

curs pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea 

unităților de 

învățare 



9. Falimentul  

- Începerea falimentului/hotărârea de intrare în faliment 

- Masa pasivă 

- Măsuri premergătoare lichidării 

- Lichidarea averii 

- Distribuirea sumelor obţinute din lichidare 

- Raportul final de lichidare şi distribuirea final 

 

Suportul de 

curs pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea 

unităților de 

învățare 

10. Răspunderea patrimonială a persoanelor care au cauzat 

insolvenţa 

- Noţiuni introductive 

- Persoanele răspunzătoare 

- Faptele pentru care se poate antrena răspunderea 

- Natura juridică a răspunderii 

- Condiţiile şi limitele răspunderii 

- Procedura de antrenare a răspunderii 

 

Suportul de 

curs pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea 

unităților de 

învățare 

11. Închiderea procedurii de insolvență 

- Noţiuni introductive 

- Închiderea procedurii ca urmare a inexistenţei sau insuficienţei 

bunurilor în averea debitorului, din a căror valorificare să se 

poată acoperi cel puţin chletuielilie de administrare a procedurii  

- Închiderea procedurii de reorganizare ca urmare a stingerii 

pasivului conform programului de plăţi  

- Închiderea procedurii de faliment ca urmare a aprobării 

raportului final de lichidare  

- Închiderea procedurii de faliment ca urmare a stingerii 

pasivului, mai înainte ca toate bunurile să fi fost lichidate 

- Închiderea procedurii voluntare ca urmare a neînregistrării 

niciunei declaraţii de creanţă până la termenul fixat  

- Alte prevederi legale 

 

Suportul de 

curs pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea 

unităților de 

învățare 
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10. Evaluare 

Activitatea Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1.TC  Written assignments 20 % 

10.2 AT    

10.3.Evaluare finală Examen 

 

Examen scris/oral online 

sau fizic (in functie de 

situatie) 

70% 

Se acordă un punct din oficiu 10% 

10.4.Modalitate de notare Note întregi 1-10 

10.5. Standard minim de 

performanţă 

Minim 50% in evaluarea finală 

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 necesitatea cunoașterii  unui 

domeniu  cu implicatii practice majore, prin acumularea aspectelor din continutul disciplinei asigurându-se  si asimilarea 

normelor Uniunii Europene 



 

Coordonator disciplinei                  Grad didactic, titlu, prenume, nume                             Semnătură 

                                                          Conf. univ. dr. Carmen Palacean…………………… 

Data avizării de departament                                                    Semnătura Directorului de Departament 

01.10.2021                                                                                            Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

Legendă:AI/SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activități tutoriale, AA-activități aplicativa asistate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept Privat 

Forma de învăţământ - ID (învăţământ la distanţă) 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practica de specialitate 

2.2.Codul disciplinei D.3.6.12. 

2.2 Coordonatorul de disciplina  Lector univ.dr.Mihaela Paul 

2.3 Anul de studiu III 2.4 Semestrul  II 2.5. Tipul de evaluare V 2.6 Regimul disciplinei 
DS/

DO 

 

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

3.1 Total ore din planul de învățământ SI/AI AT TC AA 

112 -            - - - 

3.2. Total ore de studiu pe semestru  

3.2. Total ore studiu individual suplimentar  

3.3.Număr de credite  

 

Distribuţia fondului de timp  pentru studiu individual suplimentar  

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

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

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

Tutoriat  - 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   

superior 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  Drept  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii 

/ Calificarea 

Drept  



 

 

6.Competențe specifice acumulate 
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 Competențe 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. 
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 Competențe 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. 
 

 

 

8.Conținuturi 

8.1. AT Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. AT1 : Se organizeaza in mod specific constand in intalniri 

fizice sau online  care au ca obiect dezbateri, analiza de acte 

juridice, sentinte judecatoresti si legislatie specifica 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie)  

Analiza legislației 

specifice 

2. AT2 : Se organizeaza in mod specific constand in intalniri 

fizice sau online  care au ca obiect dezbateri, analiza de acte 

juridice, sentinte judecatoresti si legislatie specifica 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie) 

Analiza legislației 

specifice 

8.2. TC Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  Tehnice: operare PC 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare  TC • activitatea se desfășoară în principal fizic, dar și online daca partenerul de practica 

decide desfasurarea activitatii online 

5.2. de desfasurare AT •   activitatea se desfășoară în principal fizic, dar și online daca partenerul de practica 

decide desfasurarea activitatii online 

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 



1. TC1 : Se organizeaza in mod specific constand în activitati 

fizice sau online care au ca obiect redactarea de acte juridice 

si comentarii ale dispozitiilor normative și  jurisprudentei 

Pe platforma online  

2. TC2 : Se organizeaza in mod specific constand în activitati 

fizice sau online care au ca obiect redactarea de acte juridice 

si comentarii ale dispozitiilor normative și  jurisprudentei 

Pe platforma online  

8.3. AA Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1 AA1 :…………………..   

2 AA2 :…………………..   

3 AA3 :………………………………….   

 

8.4.SI/AI 

Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. Studierea actelor juridice specifice locului de desfășurare a 

practicii 

explicaţii, 

problematizarea, 

simularea de situaţii, 

studiul documentelor 

curriculare şi al 

bibliografiei 

 

2. Cercetarea aspectelor juridice avute în vedere la redactarea 

actelor juridice 
explicaţii, 

problematizarea, 

simularea de situaţii, 

studiul documentelor 

curriculare şi al 

bibliografiei 

 

3. Participarea la activitățile specifice locului de desfășurare a 

practicii fizic sau online 

explicaţii, 

problematizarea, 

simularea de situaţii, 

studiul documentelor 

curriculare şi al 

bibliografiei 

 

4. Participarea la încheierea de contracte fizic sau prezentarea 

aspectelor specifice incheierii contractelor in caz online 
explicaţii, 

problematizarea, 

simularea de situaţii, 

studiul documentelor 

curriculare şi al 

bibliografiei 

 

5. Redactarea de acte juridice specifice locului de 

desfășurare a practicii 
explicaţii, 

problematizarea, 

simularea de situaţii, 

studiul documentelor 

curriculare şi al 

bibliografiei 

 

6. Studierea  a unor dosare deja finalizate pentru a conștientiza 

piesele necesare care se întocmesc până la soluționarea unor 

cauze. 

explicaţii, 

problematizarea, 

simularea de situaţii, 

studiul documentelor 

curriculare şi al 

bibliografiei 

 



7. Studierea unor hotărîri judecătorești din mapele de hotărâri 

privind conținutul și modalitatea de redactare a acestora 
explicaţii, 

problematizarea, 

simularea de situaţii, 

studiul documentelor 

curriculare şi al 

bibliografiei 

 

8. Implicarea concretă cu aprobarea conducătorului instituției 

în care se efectuează practică, în sprijinirea soluționării 

problematicii curente a compartimentului instituției. 

 

explicaţii, 

problematizarea, 

simularea de situaţii, 

studiul documentelor 

curriculare şi al 

bibliografiei 

 

9. Soluționarea concretă a cererilor, plângerilor, petițiilor 

 

explicaţii, 

problematizarea, 

simularea de situaţii, 

studiul documentelor 

curriculare şi al 

bibliografiei 

 

10. Studierea legislației specifice locului de desfășurare a 

practicii 

explicaţii, 

problematizarea, 

simularea de situaţii, 

studiul documentelor 

curriculare şi al 

bibliografiei 

 

8.5.Bibliografie 

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

locul de desfășurare a practicii și de îndrumările tutorelui de practică 

 

 

10. Evaluare 

Activitatea Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1.TC 
Se organizeaza in mod specific Se organizeaza in mod 

specific 

- 

10.2 AT Se organizeaza in mod specific Se organizeaza in mod 

specific 

- 

10.3.Evaluare finală • 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 

Stagiul de practică se 

finalizează cu activitatea de 

verificare  a Caietului de 

practică realizată de către 

cadrul didactic  îndrumătorul 

de practică. 

90% 

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  

 



• corectitudinea punctului de 

vedere exprimat 

Se acordă un punct din oficiu 10% 

10.4.Modalitate de notare Note întregi 1-10 

10.5. Standard minim de 

performanţă 

Minim 50% in evaluarea finală 

 

Coordonator disciplinei                        Grad didactic, titlu, prenume, nume                             Semnătură 

                                                                  Lector univ.dr.Mihaela Paul                                     …………………… 

Data avizării de departament                                                                   Semnătura Directorului de Departament 

01.10.2021                                                                                                         Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

Legendă:AI/SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activități tutoriale, AA-activități aplicativa asistate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept Public 

Forma de învăţământ - ID (învăţământ la distanţă) 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul transporturilor 

2.2. Codul disciplinei D.3.5.14 

2.2 Coordonatorul de disciplina  Prof.univ.dr.Olimpiu Crauciuc 

2.3 Anul de studiu III 2.4 Semestrul  I 2.5. Tipul de evaluare v 2.6 Regimul disciplinei 
DS/

DA 

 

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

3.1 Total ore din planul de învățământ SI/AI AT TC AA 

28 14 4 10 - 

3.2. Total ore de studiu pe semestru 50 

3.2. Total ore studiu individual suplimentar 22 

3.3.Număr de credite 2 

 

Distribuţia fondului de timp  pentru studiu individual suplimentar  

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  5 

Tutoriat         5 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   

superior 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  Drept  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii 

/ Calificarea 

Drept  



 

 

6.Competențe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

țe
 p

ro
fe

si
o

n
a

le
 Competenţe profesionale: 

CP1.Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului dreptului 

transporturilor,precum și utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională prin înțelegerea rolului dreptului 

transportutilor  în raport cu ordinea internă , comunitară  şi internaţională contemporană; 

CP2.Utilizarea adecvată a surselor, metodelor, principiilor, normelor și instituțiilor specifice dreptului 

transporturilor; 

CP3.Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru evaluarea problemelor principale şi speciale ale 

dreptului transporturilor în condiţii de asistenţă calificată; 

CP4.Utilizarea adecvată a noţiunilor, conceptelor de bază ale dreptului transporturilor, în perspectiva formării 

unui limbaj juridic riguros şi corect   

CP5.Analiza, evaluarea problemelor principale şi speciale ale dreptului transporturilor 

C
o

m
p

et
en

țe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

Competenţe transversale: 

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice 

specifice dreptului transporturilor, prin elaborarea unei lucrări de specialitate, cu repsectarea obiectivelor, a 

termenelor şi a regulilor deontologice  

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea 

palierelor ierarhice prin realizarea unui proiect, cu identificarea rolurilor profesionale specifice 

CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională 

asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie prin elaborarea, tehnoredactarea şi 

susţinerea în limba română şi/sau într-o limbă străină a unei lucrări de specialitate pe o temă actuală. 
 

 

 

8.Conținuturi 

8.1. AT Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe 
Tehnice: operare PC 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare  TC • activitatea se desfășoară în platforma online utilizăndu-se toate metodele 

disponibile pe aceasta 

5.2. de desfasurare AT •  se desfășoară online sau fizic in funcție de situație utilizându-se toate metodele  

disponibile pe platforma online sau prin utilizarea echipamentelor tehnice specifice 

in cazul in care activitatea se desfășoară fizic 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Obținerea de cunoștințe generale în domeniul dreptului transporturilor și 
utilizarea conceptelor juridice în legislația și jurisprudența aferentă. 

7.2 Obiectivele specifice  

 

Cunoașterea principalelor noțiuni de dreptul transporturilor cu discutarea 

legislației relevante 

Formarea unei gândiri clare cu privire la semnificaţia principalelor instituţii ale 

dreptul Transporturilor 

Deprinderea abilităţilor de argumentare 

Dobândirea deprinderii de a gândi logic pentru a da soluţii corecte, în temeiul 

legii 

Dobândirea şi sedimentarea conceptelor din domeniul dreptului transporturilor 

 



1. AT1: Teoria generală a contractului de transport, Transportul 

feroviar. Trafic intern, Transportul rutier şi expediţiile 

rutiere, Transportul aerian, Transportul fluvial  

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie)  

Analiza legislației 

specifice 

2. AT2 : Transportul maritim, Transportul multimodal, 

Terminalele de transport, Expediţiile în transportul 

internaţional de marfă, Elemente de drept al asigurărilor în 

transporturi, Politica comunitară în materia transporturilor 

(sinteză). 

 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie) 

Analiza legislației 

specifice 

8.2. TC Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. TC1 : Teoria generală a contractului de transport, 

Transportul feroviar. Trafic intern, Transportul rutier şi 

expediţiile rutiere, Transportul aerian, Transportul fluvial 

 

 

 

Pe platforma online  Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

2. TC2 : Transportul maritim, Transportul multimodal, 

Terminalele de transport, Expediţiile în transportul 

internaţional de marfă, Elemente de drept al asigurărilor în 

transporturi, Politica comunitară în materia transporturilor 

(sinteză). 

 

 

Pe platforma online Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

8.3. AA Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1 AA1 :…………………..   

2 AA2 :…………………..   

3 AA3 :………………………………….   

 

8.4.SI/AI 

Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. Teoria generală a contractului de transport 

Cadrul instituţional al transporturilor. Caracterul comercial 

al transporturilor. Natura juridică. Participanţi. Încheierea 

contractului. Documente. Obligaţiile izvorâte din contractul 

de transport (la punctul de pornire, pe voiaj, la destinaţie). 

Modificarea contractului. Regimul mărfii transportate. 

Răspunderea cărăuşului. Exonerări. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

2. Transportul feroviar. Trafic intern 

Transportul de persoane şi bagaje. Documente. Transportul 

de mărfuri. Faza precontractuală. Scrisoarea de trăsură. 

Clauzele obligatorii. Răspunderea de voiaj. Proceduri la 

destinaţie. Modificări de contract. Trafic feroviar 

internaţional. Convenţii şi documente internaţionale. 

Răspunderea cărăuşului feroviar. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

3. Transportul rutier şi expediţiile rutiere  
Dispoziţiile normative interne. Calitatea de operator de 

transport. Licenţe. Contractul de transport rutier 

internaţional de mărfuri. Documente de transport cu caracter 

internaţional. Răspunderi şi acţiuni. 

 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

4. Transportul aerian  
Contractul de transport pasageri în trafic internaţional. 

Convenţia de la Montreal 1999. relaţii contractuale în cadrul 

transportului aerian. Răspunderi şi acţiuni 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 



5. Transportul fluvial. 

Convenţiile c4e reglementează transportul de mărfuri pe 

Dunăre, Bratislava 1955, Sfiok 1994, Budapesta 2003. 

particulatităţi documentare. Unificarea reglementărilor pe 

axa Rhin – Main – Dunăre. 

 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

6. Transportul maritim.  

Nava maritimă – regim juridic. Documentele navei. 

Înmatriculări şi privilegii. Ipoteca maritimă. Contractele de 

navlosire (închiriere) ale navei (dispoziţii, forme, efecte). 

Operaţiuni şi documente privitoare la marfa transportată. 

Obligaţiile armatorului. Timpul de operare şi răspunderi. 

Avaria comună. Tipuri de contracte navale. Regimul juridic 

al porturilor. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

7. Transportul multimodal. 

Regimul stabilit de Convenţia din 1980. Documente şi 

răspunderi 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

8. Terminalele de transport.  

Convenţia din 1991. Regimul terminalelor şi al operatorului 

de terminale. Relaţii contractuale şi răspunderi.  

 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

9. Expediţiile în transportul internaţional de marfă. 

Contractul de expediţie (părţi, conţinut, efecte). 

Răspunderile casei de expediţie. Acţiuni. 

 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

10. Elemente de drept al asigurărilor în transporturi. 

Contracte de asigurări , CASCO, CARGO şi persoane 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

11. Politica comunitară în materia transporturilor (sinteză). 

Dispoziţii ale dreptului comunitar. Obligaţii ale statelor 

membre. Reglementări cu caracter special. 

 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

8.5.Bibliografie 



A. Acte normative 

1. OG nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România – M. Of. 

838/11.10.2006 

2. OG nr. 29/1997 privind Codul aerian – M. Of. 45/26.01.2001 

3. OG nr. 42/1997 privind Transportul naval – M. Of. 210/10.03.2004 

4. Legea 102/2006 pentru aprobarea OUG nr. 109/2005 privind Transporturile rutiere – M. Of. 398/09.05.2006 

5. Codul comercial român - Cartea a II-a „despre comerţul maritim şi despre navigaţiuni” 

6. Noul Cod Civil Român şi Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil 

7. Legislatia transporturilor, coord. Stanescu Andreea Teodora, editura C.H.Beck, 2020 

 

B. Convenţii internaţionale 

1. Convenţia cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF), Berna 1980 

2. Reguli uniforme privind Contractul de transport internaţional feroviar al mărfurilor (CIM), Berna 1980 

3. Convenţia referitoare la Contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele CMR, Geneva, 1956 

4. Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia 

TIR), Geneva 1975 

5. Convenţia vamală relativă la Carnetul ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor, Bruxelles, 1961 

6. Convenţia Naţiunilor Unite privind transportu lde mărfuri pe mare , Hamburg, 1978 

7. Convenţia privind condiţiile generale de transport mărfuri în trafic internaţional pe Dunăre (adăugită în baza 

hotărârilor adoptate la Conferinţa de la Viena din 03.02.1994), modificările incluse în prezenta convenţie sunt în 

vigoare de la 01.02.1995 – Siofok, 1989 

8. Convenţia de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigaţia interioară CMNI, Budapesta, 

2000 

9. Convenţia pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, Montreal, 1999 

10. Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la transportul multimodal internaţional de mărfuri, Geneva 1980 

11. Convenţia Naţiunilor Unite asupra responsabilităţii exploatanţilor de tterminale de transport în comerţul 

internaţional, Viena, 1991 

12. Dreptul comerţului inbternaţional, documente (coord. B. Ştefănescu), Lumina Lex, Bucureşti, 2003 

13. Convenţia privind contractul de transport când o parte a transportului se execută pe mare – Convenţia de la 

Rotterdam/Regulile de la Rotterdam, 2009. 

14. Legislația transporturilor, ed. Adina Buciuman, edit. Hamangiu 2020 

C. Monografii 

1. A.T.Stănescu, Dreptul transporturilor. Contracte specifice activităţii de transport, ed. Hamangiu, 2020 

2. Academia Română Institutul de Cercetări Juridice, Noul Cod Civil. Studii si comentarii, vol.III, partea a II-a, 

Cartea a V-a (art.1650-2499) Contracte speciale.Garanţii- Contractul de transport art.1955-2008, pp.276-385/ 

autor O.Crauciuc; Contractul de expeditie, art.2064-2071, pp.477-511/ autor O.Crauciuc; Contractul de agenţie, 

art.2072-2095, pp.512-564 / autor O.Crauciuc 

3. O. Căpăţână, Gh. Stancu – Dreptul transporturilor Partea generală, Lumina Lex, 2000. Partea specială, Lumina 

Lex, 2002 

4. O. Căpăţână, Gh. Stancu – Dreptul transporturilor Partea specială, Lumina Lex, 2002 

5. Gh. Piperea – Dreptul transporturilor, ed. a 3-a, All Beck, 2013 

6. O. Manolache – Dreptul transporturilor, All Beck, 2001 

7. M. Voicu – Dreptul de retenţie, Ex Ponto, 1999 

8. Gh. Caraiani, M. Serescu – Transporturile maritime, Lumina Lex, 1998 

9. Gh. Caraiani, I. Stancu – Transporturile feroviare, Lumina Lex, 1998 

10. M. Veriotti – Sechestru asigurător al navei comerciale. Teorie şi jurisprudenţă, Ed. Ex Ponto, 2001 

11. Gh. Caraiani – Transporturi, expediţii şi asigurări internaţionale, Lumina Lex, 2001 

12. D. A. Sitaru, S. A. Stănescu – Contractul de transport internaţional de mărfuri, Lumina Lex, 2007 

13. G.H. Dragomir şi Gr. Păun – Transport maritim, Constanţa, 1992 
14. Gh. Caraiani ş.a. – Aquis-ul comunitar şi politica sectorială din domeniul transporturilor în UE, ed. Pinguin Book, 

Bucureşti, 2006 

 

 

10. Evaluare 

Activitatea Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1.TC 

Asimilarea materiei prezentate, a 

aspectelor legislative analizate și a 

practicii relevante 

Written assignments 10 % 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei este în concordanță cu cerinţele pieţei muncii avându-se în vedere , cu 

precădere tematica, bibliografia şi elementele de practică pertinente. 



10.2 AT 

Participare prin interventii  pe 

parcursul desfasurarii activității de 

tutorat 

Notarea interventiilor si a 

prezentei 

10% 

10.3.Evaluare finală Examen 

 

Examen scris online sau 

fizic (in functie de situatie) 

70% 

Se acordă un punct din oficiu 10% 

10.4.Modalitate de notare Note întregi 1-10 

10.5. Standard minim de 

performanţă 

Minim 50% in evaluarea finală 

 

Coordonator disciplinei               Grad didactic, titlu, prenume, nume                             Semnătură 

                                                         Prof.univ.dr.Olimpiu Crauciuc                            …………………… 

Data avizării de departament                                                                   Semnătura Directorului de Departament 

01.10.2021                                                                                                         Lector univ.dr.Bogdan Virjan 

Legendă:AI/SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activități tutoriale, AA-activități aplicativa asistate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept Public 

Forma de învăţământ - ID (învăţământ la distanţă) 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Combaterea infractiunilor de crima organizata si coruptie 

2.2. Codul disciplinei D.3.6.15 

2.2 Coordonatorul de disciplina  Conf.univ.dr.Codrut Olaru 

2.3 Anul de studiu III 2.4 Semestrul  II 2.5. Tipul de evaluare E 2.6 Regimul disciplinei 
DS/

DA 

 

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

3.1 Total ore din planul de învățământ SI/AI AT TC AA 

28 14 4 10 - 

3.2. Total ore de studiu pe semestru 50 

3.2. Total ore studiu individual suplimentar 22 

3.3.Număr de credite 2 

 

Distribuţia fondului de timp  pentru studiu individual suplimentar  

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  5 

Tutoriat         5 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   

superior 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  Drept  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii 

/ Calificarea 

Drept  



 

 

6.Competențe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

țe
 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 Competenţe profesionale: 

CP1. Cunoaşterea și înţelegerea conceptelor în combatere  criminalității organizate și corupției 

CP2. Cunoașterea și aplicarea normelor juridice de  combatere a  criminalității organizate și corupției 

CP3. Dobândirea cunoștințelor pentru aplicabilitatea practică a normelor teoretice însușite 

CP4.Utilizarea adecvată a conceptelor specific și înțelegerea modului de aplicare a legislației relevante 

CP5.Analiza și redactarea de cazuri cu utilizarea principiilor şi metodelor consacrate în domeniu 

C
o

m
p

et
en

țe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

Competenţe transversale: 

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea regulilor deonotologice 

specifice domeniului 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea 

palierelor ierarhice 

CT3.Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare și de formare profesională 

asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă străină 

 

8.Conținuturi 

8.1. AT Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. Dreptul consumatorilor – definiție, părțile raportului juridic 

de dreptul consumului (noțiunea de consumator noțiunea de 

profesionist, ), principiile dreptului consumului. Autonomia 

dreptului consumatorului, Izvoarele dreptului 

consumatorului.Politica de protecție a consumatorilor în 

Uniunea Europeană. Noua strategie europeană privind 

protecția consumatorilor, Particularitățile dreptului 

consumatorilor.(1) Restabilirea echilibrului contractual. 

Mecanisme juridice și instituții proprii dreptului 

consumatorilor : obligația precontractuală de informare, 

obligația de consiliere, obligația de securitate, dreptul de 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie)  

Analiza legislației 

specifice 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe 
Tehnice: operare PC 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare  TC • activitatea se desfășoară în platforma online utilizăndu-se toate metodele 

disponibile pe aceasta 

5.2. de desfasurare AT •  se desfășoară online sau fizic in funcție de situație utilizându-se toate metodele  

disponibile pe platforma online sau prin utilizarea echipamentelor tehnice specifice 

in cazul in care activitatea se desfășoară fizic 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  • Dobândirea de cunoștințe teoretice și practice în  combaterea 

criminalității organizate și a corupției    

7.2 Obiectivele specifice  

 

• corelarea normelor de drept material  și drept procesual 

• corelarea normelor penale din legi speciale și din Codul penal 

• dobândirea elementelor de bază teoretice și practice ale criminalității 

organizate (trafic droguri/trafic persoane/terorism/ criminalitate 

informatică, etc.) 

• deprinderea aplicării normelor teoretice de incriminare la  situații 

practice prin prezentarea unor studii de caz 

 



retractare a consimțământului( dreptul de dezicere), dreptul 

de reflecție, clauzele abuzive, Contractul de consumație, 

Cadrul instituțional privind protecția consumatorilor 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; 

Asociațiile pentru protecția consumatorilor; Centrele de 

consultanță și informare a consumatorilor 

2. AT2 : Regimul juridic al contractelor la distanță și al 

contractelor  în afara spațiilor comerciale( Directiva 

2011/83/UE privind drepturile consumatorilor transpusă prin 

OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul 

contractelor încheiate cu profesioniştii), Regimul juridic al 

clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii 

(Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive în contractele 

încheiate cu consumatorii), Practici incorecte ale 

comercianților în relația cu consumatorii (Legea 363/2007), 

Răspunderea profesioniștilor pentru produsele cu defecte ( 

Legea nr. 240/2004), Vânzarea bunurilor de consum ( Legea  

nr. 449/2003), Reguli generale și reguli speciale privind 

publicitatea, Aspecte generale privind protecția 

consumatorilor în domeniul siguranței alimentare, Aspecte 

de ordin procedural privind protecția consumatorilor. 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie) 

Analiza legislației 

specifice 

8.2. TC Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. TC1 : Dreptul consumatorilor – definiție, părțile raportului 

juridic de dreptul consumului (noțiunea de consumator 

noțiunea de profesionist, ), principiile dreptului consumului. 

Autonomia dreptului consumatorului, Izvoarele dreptului 

consumatorului.Politica de protecție a consumatorilor în 

Uniunea Europeană. Noua strategie europeană privind 

protecția consumatorilor, Particularitățile dreptului 

consumatorilor.(1) Restabilirea echilibrului contractual. 

Mecanisme juridice și instituții proprii dreptului 

consumatorilor : obligația precontractuală de informare, 

obligația de consiliere, obligația de securitate, dreptul de 

retractare a consimțământului( dreptul de dezicere), dreptul 

de reflecție, clauzele abuzive, Contractul de consumație, 

Cadrul instituțional privind protecția consumatorilor 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; 

Asociațiile pentru protecția consumatorilor; Centrele de 

consultanță și informare a consumatorilor 

Pe platforma online  Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

2. TC2 : Regimul juridic al contractelor la distanță și al 

contractelor  în afara spațiilor comerciale( Directiva 

2011/83/UE privind drepturile consumatorilor transpusă prin 

OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul 

contractelor încheiate cu profesioniştii), Regimul juridic al 

clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii 

(Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive în contractele 

încheiate cu consumatorii), Practici incorecte ale 

comercianților în relația cu consumatorii (Legea 363/2007), 

Răspunderea profesioniștilor pentru produsele cu defecte ( 

Legea nr. 240/2004), Vânzarea bunurilor de consum ( Legea  

nr. 449/2003), Reguli generale și reguli speciale privind 

publicitatea, Aspecte generale privind protecția 

consumatorilor în domeniul siguranței alimentare, Aspecte 

de ordin procedural privind protecția consumatorilor. 

Pe platforma online Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

8.3. AA Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1 AA1 :…………………..   

2 AA2 :…………………..   

3 AA3 :………………………………….   



 

8.4.SI/AI 

Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. NOȚIUNEA ȘI PARTICULARITĂȚILE 

CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE 

Apariţia si evoluţia criminalităţii organizate.  

Factori determinanţi. Particularităţi.  

Conceptul internaţional şi naţional asupra criminalităţii 

organizate. Norme de incriminare. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților de 

învățare 

2. TRAFICUL DE DROGURI                                                                                                          

Noţiuni generale. Norme de incriminare 

Prezentări cazuri practice 

 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților de 

învățare 

3. TRAFICUL DE PERSOANE ŞI MIGRANŢI                                                                            

Noţiuni generale. Norme de incriminare 

 Prezentări cazuri practice 

 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților de 

învățare 

4. CRIMINALITATEA INFORMATICĂ                                                                                       

Noţiuni generale. Norme de incriminare 

Prezentări cazuri practice 

 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților de 

învățare 

5. CRIMINALITATEA AFACERILOR. SPĂLAREA 

BANILOR                                              

Noţiuni generale. Norme de incriminare 

Prezentări cazuri practice 

 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților de 

învățare 

6. TERORISM ŞI FINANŢAREA TERORISMULUI                                                                   

Noţiuni generale. Norme de incriminare 

Prezentări cazuri practice 

 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților de 

învățare 

7. CORUPŢIE - INFRACŢIUNI ASIMILATE ŞI CONEXE                                                    

Noţiuni generale. Norme de incriminare 

Prezentări cazuri practice 

 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților de 

învățare 

8. MIJLOACE PROCEDURALE SPECIFICE DE INVESTIGARE A 

CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE ŞI A CORUPŢIEI                                                                                             

 Prezentarea principalelor metode speciale  de supraveghere sau 

cercetare – art.138 C.p.p.      

a) interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de 

comunicare la distanţă; 

b) accesul la un sistem informatic; 

c) supravegherea video, audio sau prin fotografiere; 

d) localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice; 

e) obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei 

persoane; 

f) reţinerea, predarea sau percheziţionarea trimiterilor 

poştale; 

g) utilizarea investigatorilor sub acoperire şi a 

colaboratorilor; 

h) participarea autorizată la anumite activităţi; 

i) livrarea supravegheată; 

j) obţinerea datelor generate sau prelucrate de către 

furnizorii de reţele publice de     comunicaţii electronice 

 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților de 

învățare 

9. INSTITUŢII FUNDAMENTALE CU ATRIBUŢII ÎN 

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE ŞI A 

CORUPŢIEI                                                                                              

Prezentarea modului de organizare şi funcţionare a 

D.I.I.C.O.T.  

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

 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților de 

învățare 

10. COOPERAREA JUDICIARĂ INTENAŢIONALĂ ÎN 

MATERIA COMBATERII CRIMINALITĂŢII 

ORGANIZATE ŞI A CORUPŢIEI                                                                                         

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților de 

învățare 



11. Recapitulare Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților de 

învățare 

8.5.Bibliografie 
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4. Dongoroz, Vintilă, Kahane, Siegfried, Oancea, Ion, Fodor, Ilie, Iliescu, Nicoleta, Bulai, Constantin, Stănoiu, Rodica, 
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11. Olaru, Codruţ, Particularităţile criminalităţii organizate în România, Ed. Hamangiu, 2014; 
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14. Olaru, Codruţ, Aspecte comparative între infracţiunea de proxenetism, prevederile art. 189 alin. (3) Cod penal 

şi dispoziţiile Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, în Dreptul nr. 4/2003; 
15. Olaru, Codruţ, Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, în R.D.P. nr. 4/2004; 
16. Olaru, Codruţ, Unele consideraţii teoretice referitoare la Legea nr. 39/2003 privind combaterea criminalităţii 
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17. Olaru, Codruţ, Terorismul. Mijloace legislative de combatere a acestui fenomen, în Dreptul nr. 11/2005; 
18. Olaru, Codruţ, Criminalitatea organizată prevăzută de Legea nr. 39/2003 – grupul infracțional organizat, în Pro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pildner&Pildner, Târgovişte, 2006; 
32. Codul Penal  
33. Codul de procedură penală  
34. Traficul  și consumul ilicit de droguri – practică judiciară adnotată, Ed. Hamangiu, 2016 
35. Volonciu, Nicolae, Uzlău, Andreea Simona, Noul Cod de procedură penală, Ediția a 2- a, Ed. Hamangiu, 2015; 
36. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, Protocolul privind prevenirea, 

reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţie, şi Protocolul 



împotriva traficului ilegal de migranţi pe cale terestră, a aerului şi pe mare, adoptate la 15 noiembrie 2000 la New York, 
ratificate de România prin Legea nr. 565/2002 (M. Of. nr. 813 din 8 noiembrie 2002); 

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

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

39. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, publicată în M. Of. nr. 589 din 12 iulie 2019; 

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

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

42. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, publicată în M. Of. nr. 1161 din 8 decembrie 
2004, completată prin Legea nr.58/2019 publicată în M.Of. nr. 271 din 10 aprilie 2019; 

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

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

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

 

10. Evaluare 

Activitatea Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

10.1.TC 

Asimilarea conceptelor predate, 

cunoasterea legislatiei relevante, 

intelegerea aplicabilității practice 

Written assignments 10 % 

10.2 AT 
Interventi asupra conceptelor 

dezbătute 

Notare participare si 

implicare 

10% 

10.3.Evaluare finală Examen Examen scris/ online sau 

fizic (in functie de situatie) 

70% 

Se acordă un punct din oficiu 10% 

10.4.Modalitate de notare Note întregi 1-10 

10.5. Standard minim de 

performanţă 

Minim 50% in evaluarea finală 

Coordonator disciplinei               Grad didactic, titlu, prenume, nume                             Semnătură 

                                                         Conf.univ.dr.Codrut Olaru                              …………………… 

Data avizării de departament                                                                   Semnătura Directorului de Departament 

01.10.2021                                                                                                         Lector univ.dr.Bogdan Virjan 

Legendă:AI/SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activități tutoriale, AA-activități aplicativa asistate 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina reflectă caracterul de interes actual al problematicii criminalității organizate și corupției și poate contribui la 

formarea cursanților pentru viitoarele profesii juridice 



Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept Privat 

Forma de învăţământ - ID (învăţământ la distanţă) 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul consumatorului 

2.2. Codul disciplinei D.3.6.16 

2.2 Coordonatorul de disciplina  Lector univ.dr.Mihaela Iliescu 

2.3 Anul de studiu III 2.4 Semestrul  II 2.5. Tipul de evaluare E 2.6 Regimul disciplinei 
DS/

DA 

 

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

3.1 Total ore din planul de învățământ SI/AI AT TC AA 

28 14 4 10 - 

3.2. Total ore de studiu pe semestru 50 

3.2. Total ore studiu individual suplimentar 22 

3.3.Număr de credite 2 

 

Distribuţia fondului de timp  pentru studiu individual suplimentar  

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  5 

Tutoriat         5 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   

superior 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  Drept  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii 

/ Calificarea 

Drept  



 

 

6.Competențe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

țe
 p

ro
fe

si
o

n
a

le
 

Competenţe profesionale: 

• cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a conceptelor, instituţiilor, mecanismelor juridice şi 

principiilor specifice dreptului consumatorilor 

• cunoaşterea reglementărilor juridice privind protecţia consumatorilor interne şi unionale 

• înţelegerea regulilor de aplicare a normelor privind protecţia consumatorilor 

• înţelegerea raportului între normele dreptului Uniunii Europene şi dreptul intern în materia dreptului 

consumatorilor 

• înţelegerea, interpretarea şi explicarea legislaţiei speciale de dreptul consumului, cât şi a Codului 

civil, ce constituie dreptul comun în materie 

• cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea doctrinei dreptului consumului, cât şi a jurisprudenţei în 

materie  

• cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea terminologiei specifice dreptului consumului 

• aplicarea metodei comparative pentru identificarea particularităţilor domeniului dreptului 

consumului, ca disciplină de studiu 

• interpretarea şi aplicarea corectă a reglementărilor de dreptul consumului în raporturile dintre 

profesionişti şi consumatori 

• aplicarea corectă a principiilor, instituţiilor, conceptelor şi metodelor specifice dreptului 

consumuluil, precum şi aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor legale pentru soluţionarea speţelor şi 

motivarea soluţiilor date 

• elaborarea unor referate cu utilizarea principiilor, conceptelor, teoriilor, şi metodelor specifice 

dreptului consumului 

 

C
o

m
p

et
en

țe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

Competenţe transversale: 

• Executarea responsabilă a sarcinilor de lucru  în cadrul cursului  ( speţe, proiecte de cercetare 

ştiinţifică) 

• Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă( rezolvarea în echipă a unor speţe, 

proiecte comune de cercetare ştiinţifică) 

• Conştientizarea nevoii de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 

învăţare pentru propria dezvoltare 

• Promovarea drepturilor organizaţiilor neguvernamentale cu rol în protecţia consumatorilor 

• Formarea conştiinţei de consumatori 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe 
Tehnice: operare PC 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare  TC • activitatea se desfășoară în platforma online utilizăndu-se toate metodele 

disponibile pe aceasta 

5.2. de desfasurare AT •  se desfășoară online sau fizic in funcție de situație utilizându-se toate metodele  

disponibile pe platforma online sau prin utilizarea echipamentelor tehnice specifice 

in cazul in care activitatea se desfășoară fizic 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Obţinerea de cunoştinţe teoretice  generale în domeniul dreptului consumatorului 

şi aplicare corectă a acestora în practică 

7.2 Obiectivele specifice  

 

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea principalelor  instituţii, concepte,  

mecanisme juridice şi principii  specifice  dreptului consumatorului: conceptele 

de: consumator , profesionist,contract de consumaţie;  principiul restabilirii 

echilibrului contractual, obligația precontractuală de informare, obligația de 

consiliere, obligația de securitate, dreptul de retractare a consimțământului( 

dreptul de dezicere), dreptul de reflecție, clauzele abuzive etc. 



 

 

8.Conținuturi 

8.1. AT Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. Dreptul consumatorilor – definiție, părțile raportului juridic 

de dreptul consumului (noțiunea de consumator noțiunea de 

profesionist, ), principiile dreptului consumului. Autonomia 

dreptului consumatorului, Izvoarele dreptului 

consumatorului.Politica de protecție a consumatorilor în 

Uniunea Europeană. Noua strategie europeană privind 

protecția consumatorilor, Particularitățile dreptului 

consumatorilor.(1) Restabilirea echilibrului contractual. 

Mecanisme juridice și instituții proprii dreptului 

consumatorilor : obligația precontractuală de informare, 

obligația de consiliere, obligația de securitate, dreptul de 

retractare a consimțământului( dreptul de dezicere), dreptul 

de reflecție, clauzele abuzive, Contractul de consumație, 

Cadrul instituțional privind protecția consumatorilor 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; 

Asociațiile pentru protecția consumatorilor; Centrele de 

consultanță și informare a consumatorilor 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie)  

Analiza legislației 

specifice 

2. AT2 : Regimul juridic al contractelor la distanță și al 

contractelor  în afara spațiilor comerciale( Directiva 

2011/83/UE privind drepturile consumatorilor transpusă prin 

OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul 

contractelor încheiate cu profesioniştii), Regimul juridic al 

clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii 

(Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive în contractele 

încheiate cu consumatorii), Practici incorecte ale 

comercianților în relația cu consumatorii (Legea 363/2007), 

Răspunderea profesioniștilor pentru produsele cu defecte ( 

Legea nr. 240/2004), Reguli generale și reguli speciale 

privind publicitatea, Aspecte generale privind protecția 

Pe platforma online 

sau fizic(in functie 

de situatie) 

Analiza legislației 

specifice 

 Cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea dispoziţiilor legale de dreptul 

consumului (izvoarelor), a doctrinei şi a jurisprudenţei aferente; 

Corelarea normelor din reglementările generale privind protecţia consumatorilor 

cu reglementările speciale în materie 

Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică   
Cunoaşterea  cadrului instituțional privind protecția consumatorilor 
Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea corectă a aspectelor  specifice regimului 

juridic al contractelor la distanţă şi contractelor în afara spaţiilor comerciale 

Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea practică a problematicii clauzelor abuzive  

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea sintagmei practici incorecte ale 

comercianţilor , precum şi a tuturor aspectelor privind combaterea acestor practici 

în scopul de a proteja consumatorii; 

Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea mecanismelor funcţionării răspunderii 

profesioniştilor pentru produsele cu defect;  

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea regulilor particulare privind vânzarea 

bunurilor de consum şi  contractele de credit destinat consumului  

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea regulilor generale și a  regulilor  speciale 

privind publicitatea produselor  și serviciilor; 

Cunoaşterea şi înţelegerea unor aspecte generale privind protecția consumatorilor 

în domeniul siguranței alimentare; 

Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea principalelor aspecte de ordin procedural 

privind protecția consumatorilor; 

Aplicarea corectă a principiilor, instituţiilor şi conceptelor specifice dreptului 

consumului, precum şi interpretarea dispoziţiilor legale pentru soluţionarea 

speţelor. 

Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea 

operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative 

şi a jurisprudenţei.   

 



consumatorilor în domeniul siguranței alimentare, Aspecte 

de ordin procedural privind protecția consumatorilor. 

8.2. TC Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. TC1 : Dreptul consumatorilor – definiție, părțile raportului 

juridic de dreptul consumului (noțiunea de consumator 

noțiunea de profesionist, ), principiile dreptului consumului. 

Autonomia dreptului consumatorului, Izvoarele dreptului 

consumatorului.Politica de protecție a consumatorilor în 

Uniunea Europeană. Noua strategie europeană privind 

protecția consumatorilor, Particularitățile dreptului 

consumatorilor.(1) Restabilirea echilibrului contractual. 

Mecanisme juridice și instituții proprii dreptului 

consumatorilor : obligația precontractuală de informare, 

obligația de consiliere, obligația de securitate, dreptul de 

retractare a consimțământului( dreptul de dezicere), dreptul 

de reflecție, clauzele abuzive, Contractul de consumație, 

Cadrul instituțional privind protecția consumatorilor 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; 

Asociațiile pentru protecția consumatorilor; Centrele de 

consultanță și informare a consumatorilor 

Pe platforma online  Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

2. TC2 : Regimul juridic al contractelor la distanță și al 

contractelor  în afara spațiilor comerciale( Directiva 

2011/83/UE privind drepturile consumatorilor transpusă prin 

OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul 

contractelor încheiate cu profesioniştii), Regimul juridic al 

clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii 

(Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive în contractele 

încheiate cu consumatorii), Practici incorecte ale 

comercianților în relația cu consumatorii (Legea 363/2007), 

Răspunderea profesioniștilor pentru produsele cu defecte ( 

Legea nr. 240/2004), Reguli generale și reguli speciale 

privind publicitatea, Aspecte generale privind protecția 

consumatorilor în domeniul siguranței alimentare, Aspecte 

de ordin procedural privind protecția consumatorilor. 

Pe platforma online Însușirea informațiilor 

teoretice, a aspectelor 

practice și a prevederilor 

legislative în materia care 

face obiectul testului. 

8.3. AA Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1 AA1 :…………………..   

2 AA2 :…………………..   

3 AA3 :………………………………….   

 

8.4.SI/AI 

Metode de 

predare/lucru 

Recomandări 

1. Dreptul consumatorilor – definiție, părțile raportului juridic 

de dreptul consumului (noțiunea de consumator noțiunea de 

profesionist, ), principiile dreptului consumului. Autonomia 

dreptului consumatorului 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

2. Izvoarele dreptului consumatorului.Politica de protecție a 

consumatorilor în Uniunea Europeană. Noua strategie 

europeană privind protecția consumatorilor 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

3. Particularitățile dreptului consumatorilor.(1) Restabilirea 

echilibrului contractual. Mecanisme juridice și instituții 

proprii dreptului consumatorilor : obligația precontractuală 

de informare, obligația de consiliere, obligația de securitate, 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 



dreptul de retractare a consimțământului( dreptul de 

dezicere), dreptul de reflecție, clauzele abuzive 

4. Particularitățile dreptului consumatorilor.(2) Contractul de 

consumație : conceptul de contract de consumație, natura 

juridică a contractului de consumație , drepturile 

consumatorilor la încheierea contractelor. 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

5. Cadrul instituțional privind protecția consumatorilor 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; 

Asociațiile pentru protecția consumatorilor; Centrele de 

consultanță și informare a consumatorilor 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

6. Regimul juridic al contractelor la distanță și al contractelor  

în afara spațiilor comerciale( Directiva 2011/83/UE privind 

drepturile consumatorilor transpusă prin OUG nr. 34/2014 

privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor 

încheiate cu profesioniştii) 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

7. Regimul juridic al clauzelor abuzive în contractele încheiate 

cu consumatorii (Legea nr. 193/2000 privind clauzele 

abuzive în contractele încheiate cu consumatorii) 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

8. Practici incorecte ale comercianților în relația cu 

consumatorii (Legea 363/2007) 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

9. Răspunderea profesioniștilor pentru produsele cu defecte ( 

Legea nr. 240/2004) 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

10. Reguli generale și reguli speciale privind publicitatea Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

11. Aspecte generale privind protecția consumatorilor în 

domeniul siguranței alimentare 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 

12. Aspecte de ordin procedural privind protecția consumatorilor 

a) Procedura privind cercetarea și rezolvarea sesizărilor și 

reclamațiilor primite direct de la persoane fizice sau prin 

asociațiile pentru protecția consumatorilor 

b) Acțiunile în justiție pentru protecția consumatorilor 

 c) Soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 

comercianţi 

Suportul de curs 

pentru 

autoinstruire 

Parcurgerea unităților 

de învățare 
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Acte normative 

 

1.Codul civil - Legea nr. 287/2009 

2. Codul consumului – Legea nr. 296/2004 

3. O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor 

4. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori 

5. O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu consumatorii 

6. Legea nr. 449/2003 privind produsele și garanțiile asociate acestora 

7. Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte 

8. O.G. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 

9. Legea nr. 363/2007 privind combatera practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și 

armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor 

10. Legea nr. 33/2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor 

în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, 

precum şi pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea 

producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 170 din 11 martie 2015 

11. Legea nr. 254/2004 privind securitatea generală a produselor 

12. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea 

13. Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă 

14. H.G. nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității N aționale pentru Protecția Consumatorilor 

15. Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 654 din 28 august 2015 

16. Jurisprunenţa CJUE în domeniul protecţiei consumatorilor 

 

 

10. Evaluare 

Activitatea Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

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 necesitatea cunoașterii  unui 

domeniu  cu implicatii practice majore, prin acumularea aspectelor din continutul disciplinei asigurându-se  si asimilarea 

normelor Uniunii Europene 

http://lege5.ro/Gratuit/gu4tambqge/legea-nr-33-2015-pentru-modificarea-legii-nr-363-2007-privind-combaterea-practicilor-incorecte-ale-comerciantilor-in-relatia-cu-consumatorii-si-armonizarea-reglementarilor-cu-legislatia-europeana-priv
http://lege5.ro/Gratuit/geytkmrvge/legea-nr-363-2007-privind-combaterea-practicilor-incorecte-ale-comerciantilor-in-relatia-cu-consumatorii-si-armonizarea-reglementarilor-cu-legislatia-europeana-privind-protectia-consumatorilor?pid=&d=2007-12-28
http://lege5.ro/Gratuit/g42tmnzzga/ordonanta-nr-38-2015-privind-solutionarea-alternativa-a-litigiilor-dintre-consumatori-si-comercianti


10.1.TC 

Însusirea conceotelor, a dispozitiilor 

normative, intelegerea aplicării 

practice a acestora 

Written assignments 10 % 

10.2 AT 
Intervenții, dezbateri Notarea interventiilor, 

dezbaterilor 

10% 

10.3.Evaluare finală Examen 

 

Examen scris online sau 

fizic (in functie de situatie) 

70% 

Se acordă un punct din oficiu 10% 

10.4.Modalitate de notare Note întregi 1-10 

10.5. Standard minim de 

performanţă 

Minim 50% in evaluarea finală 
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Legendă:AI/SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activități tutoriale, AA-activități aplicativa asistate 

 

 


