
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPT PROCESUAL CIVIL (2) 

      Codul disciplinei D.4.7.1 

2.2 Titularul activităţilor de curs 
Prof.univ.dr. Gabriela Răducan 

Conf.univ.dr. Mădălina Dinu 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Conf.univ.dr. Mădălina Dinu 

Lector univ.dr.Carolina-Maria Niță 

Dr.Andrei Airinei 

2.4 Anul de 

studiu 
IV 

2.5 

Semestrul  
I 

2.6 Tipul de 

evaluare 
E7 

2.7 Regimul 

disciplinei 

DF/ 

DO 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 
din care:    

3.2 curs 
2 

 

3.3 seminar/laborator 
2 

3.4 Total ore din planul  

      de învăţământ 
56 

din care:    

3.5 curs 
28 

 

3.6 seminar/laborator 
28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 

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

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

Tutoriat  - 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... 2 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 

 

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  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2de competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Cursul se desfășoară in săli cu echipament de predare multimedia. In 

ipoteza in care cursurile se vor desfășura în sistem online, pe 

platforma cu atașarea materialelor de studiu și a sarcinilor de lucru 

(inclusiv teste pe platformă). 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 
• Seminarul se va desfășura in săli cu echipament adecvat ca și cursul.  

In ipoteza in care cursurile se vor desfășura online, pe platforma cu 

atașarea materialelor de studiu și a sarcinilor de lucru (inclusiv teste 

pe platformă). 

• Studenții vor realiza acte procesuale (cereri de chemare in judecată, 

intâmpinări, cereri reconvenționale), vor analiza dosare puse la 



 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1.Curs recapitulativ 
Prelegere 

Dezbatere 
2 ore 

 2. Curs recapitulativ .  
Prelegere 

Dezbatere 
2 ore 

 3. Judecata in primă instanță. Etapa scrisă. Procedura prealabilă 

sesizării instantei de judecată. Cererea de chemare in judecată. 

Verificarea și regularizarea cererii de chemare in judecată. 

Modificarea cererii de chemare in judecată. 

Prelegere 

Dezbatere 
2 ore 

4. Intâmpinarea. Cererea reconvențională. Răspunsul la 

intâmpinare. 

Prelegere 

Dezbatere 
2 ore 

 5. Cercetarea procesului.Excepțiile procesuale (clasificare) 
Prelegere 

Dezbatere 
2 ore 

6. Excepțiile procesuale (invocare, efecte). 
Prelegere 

Dezbatere 
2 ore 

dispoziția lor de către titularul de seminar, vor intocmi minute, 

incheieri, hotărâri judecătorești pornind de la studii de caz, aferente 

materiei predate. 

Vor fi discutate spețe și vor fi rezolvate grile in vederea pregătirii lor 

atât pentru sustinerea examenului din semestrul  I, cât și pentru 

examenele de primire in profesiile juridice. 

6. Competenţele specifice acumulate  
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• Competențe 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. Cunoașterea practică a instituțiilor studiate în sensul de a-și forma deprinderile redactării actelor de 

procedură specifice etapei scrise a procesului civil (cererea de chemare in judecată, intampinarea, cererea 

reconvențională). 

CP5. Cunoașterea atât teoretică cât si practică a mijloacelor de probă in procesul civil și a admisibilității acestora 

in functie de obiectul procesului. 

CP6.Identificarea corectă a reglementărilor și utilizarea raționamentelor juridice. 
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• Competențe 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 

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  

 

 

 

însuşirea regulilor de aplicare a normelor de procedură în timp, acțiunea civilă, 

participanții in procesul civil, competența instanțelor, incidente referitoare la 

competență (excepția de necompetență, litispendența, conexitatea, conflictul de 

competență), nulitatea actelor de procedură, decăderea, citarea și comunicarea 

actelor de procedură  



7. Probele in procesul civil. Reguli comune privind 

admisibilitatea, administrarea 

şi aprecierea probelor.Proba prin înscrisuri 

Prelegere 

Dezbatere 
2 ore 

8. Probele in procesul civil. Proba cu 

martori.Prezumțiile.Cercetarea la fața locului. Mărturisirea. 

Expertiza.  

Prelegere 

Dezbatere 
2 ore 

9. Incidente ce pot apărea in cursul procesului. Suspendarea 

procesului. Perimarea. 

Prelegere 

Dezbatere 
2 ore 

10.Perimarea.   
11. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor. Renunțarea la 

judecată, renunțarea la drept, achiesarea, tranzacția judiciară. 

 

Prelegere 

Dezbatere 
2 ore 

12. Etapa deliberării şi pronunţării hotărârii.Hotărârea 

judecătorească (noțiune și clasificare). 

  

Prelegere 

Dezbatere 
2 ore 

13.Efetele hotărârii judecătorești.  
Prelegere 

Dezbatere 
2 ore 

14.Termenul de grație. Cheltuielile de judecată. Executarea 

provizorie. Indreptarea, lămurirea, completarea.hotărârii. 
Prelegere 

Dezbatere 
2 ore 

   

Bibliografie: 
• Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. 

• Legea nr.138/2014 privind modificarea si completarea codului de procedură civilă 

• G.Răducan, Drept procesual civil. Căile de atac. Procedura necontencioasă judiciară. Proceduri speciale, 

Ed.Hamangiu, 2017 

• G.Răducan, M.Dinu, Fise de procedură civilă,Ed.a 7-a, Ed.Hamangiu, Buc., 2020 

• M.Dinu, Drept procesual civil, Ed.Hamangiu,2020 

• G.Boroi, M.Stancu, Drept procesual civil, Ed.a 5-a, Ed.Hamangiu, Buc., 2020 

• V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Noul Cod de procedură civilă. Comentat şi adnotat,  

vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

• G.Boroi, (coord.), Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole,Ed.a 2-a, Ed.Hamangiu, Buc., 2016 

• M.Tăbârcă, Drept procesual civil (vol I-II), Ed.Universul Juridic, 2013 

8. 2 Seminar/laborator 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1.Seminar recapitulativ 
 Dezbatere 

Speţe 
2 ore 

 2.Seminar recapitulativ. Dezbatere 

Speţe 
2 ore 

 3. Judecata in primă instanță. Etapa scrisă. Procedura prealabilă 

sesizării instantei de judecată. Cererea de chemare in judecată. 

Verificarea și regularizarea cererii de chemare in judecată. 

Modificarea cererii de chemare in judecată. 

Dezbatere 

Speţe 
2 ore 

 4. Intâmpinarea. Cererea reconvențională. Răspunsul la 

intâmpinare. 
Dezbatere 

Speţe 
2 ore 

 5. Cercetarea procesului.Excepțiile procesuale (clasificare) Dezbatere 

Speţe 
2 ore 

6. Excepțiile procesuale (invocare, efecte) Dezbatere 

Speţe 
2 ore 

7. Probele in procesul civil. Reguli comune privind 

admisibilitatea, administrarea 

şi aprecierea probelor.Proba prin înscrisuri 

 Dezbatere 

Speţe 
2 ore 

8. Probele in procesul civil. Proba cu 

martori.Prezumțiile.Cercetarea la fața locului. Mărturisirea. 

Expertiza. 

Dezbatere 

Speţe 
2 ore 

9. Incidente ce pot apărea in cursul procesului. Suspendarea 

procesului.  
Dezbatere 

Speţe 
2 ore 

10.Perimarea Dezbatere 

Speţe 
2 ore 

10. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor. Renunțarea la 

judecată, renunțarea la drept, achiesarea, tranzacția judiciară.  
Dezbatere 

Speţe 
2 ore 



11. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor. Renunțarea la 

judecată, renunțarea la drept, achiesarea, tranzacția judiciară 
Dezbatere 

Speţe 
2 ore 

12.  Etapa deliberării şi pronunţării hotărârii.Hotărârea 

judecătorească (noțiune și clasificare). 

 

Dezbatere 

Speţe 
2 ore 

13. Efetele hotărârii judecătorești. Dezbatere 

Speţe 
2 ore 

14. Termenul de grație. Cheltuielile de judecată. Executarea 

provizorie. Indreptarea, lămurirea, completarea.hotărârii 
Dezbatere 

Speţe 
2 ore 

Bibliografie: 
• Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. 

• Legea nr.138/2014 privind modificarea si completarea codului de procedură civilă 

• G.Răducan, Drept procesual civil. Căile de atac. Procedura necontencioasă judiciară. Proceduri speciale, 

Ed.Hamangiu, 2017 

• G.Răducan, M.Dinu, Fise de procedură civilă,Ed.a 7-a, Ed.Hamangiu, Buc., 2020 

• M.Dinu, Drept procesual civil, Ed.Hamangiu,2020 

• G.Boroi, M.Stancu, Drept procesual civil, Ed.a 5-a, Ed.Hamangiu, Buc., 2020 

• V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Noul Cod de procedură civilă. Comentat şi adnotat,  

vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

• G.Boroi, (coord.), Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole,Ed.a 2-a, Ed.Hamangiu, Buc., 2016 

M.Tăbârcă, Drept procesual civil (vol I-II), Ed.Universul Juridic, 2013 

 

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, notariat etc). 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4  

Curs 

 Examen scris 70% 

   

10.5 

Seminar/laborator 

Implicarea în pregătirea şi 

rezolvarea studiilor de 

caz/speţelor/grilelor 

Teste pe parcursul 

semestrului. 

20% 

Se acordă 1 punct din oficiu 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

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

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

01.10.2021 

Prof.univ.dr. Gabriela Răducan 

 

Conf. univ.dr. Mădălina Dinu 

Conf. univ.dr. Mădălina Dinu 

 

Lector univ.dr.Carolina-Maria 

Niță 

 

Dr.Andrei Airinei 

 

Data avizării în departament      

                      

           Semnătura directorului de departament 

01.10.2021 

 

                     Conf.univ.dr.Carmen Palacean 



FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

 

 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPTUL MUNCII SI SECURITATII SOCIALE (1) 

      Codul disciplinei D.4.7.2 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Volonciu Magda 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 
Asis. Univ. dr. Lungu Luiza  

2.4 Anul de 

studiu 
IV 

2.5 

Semestrul  
VII 

2.6 Tipul de 

evaluare 
E7 

2.7 Regimul 

disciplinei 

DS/ 

DO 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 
din care:    

3.2 curs 
2 

 

3.3 seminar/laborator 
2 

3.4 Total ore din planul  

      de învăţământ 
56 

din care:    

3.5 curs 
28 

 

3.6 seminar/laborator 
28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25 

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

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

Tutoriat  - 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... 2 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestrul I 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

 

 

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  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2de competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Sala de curs , videoproiector 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Sala de seminar, videoproiector 

6. Competenţele specifice acumulate  



 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Principiul libertății muncii și principiul liberei asocieri 

Izvoarele dreptului muncii. Izvoare specifice. 
Prelegere 2 

Condiții generale și speciale la încheierea contractului 

individual de muncă 
Curs interactiv 4 

Trăsăturile contractului individual de muncă. Efecte 

specifice determinate de aceste trăsături. 
Curs interactiv 2 

Forma contractului individual de muncă. Înregistrarea 

contractului și semnarea contractului. Limba 

contractului. Contracte specifice  

Prelegere. 

Prezentarea unor 

soluții de practică 

socială și 

administrativă. 

2 

Durata contractului individual de muncă. Contractul 

încheiat pe durată determinată 

Prelegere. 

Prezentarea 

principiilor 

impuse de 

reglementările 

europene în 

domeniu 

4 

Informarea salariaților cu privire la clauzele 

contractului individual de muncă. Conținutul 

Prelegere. 

Prezentarea 
4 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

• Competențe profesionale: 

Dobândirea conceptelor și principiilor generale referitoare la dreptul muncii și al protecției 

sociale.  Înțelegerea relațiilor de muncă, cu specificul determinat de necesitatea protejării 

intereselor salariaților, în corleație directă cu prerogativa organizatorică a angajatorului. 

Elementele ce definesc un contract individual de muncă în categoria contractelor de drept 

privat în general. Specificul de ramură 
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• Competențe transversale: 

Îmbinarea conceptelor specifice dreptului privat cu cele ce presupun intervenția autorității la 

nivel microsocial. Înțelegerea dreptului muncii ca ramură de graniță a dreptului.  

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Studiul contractului de muncă și a instituțiilor specifice 

dreptului muncii și perceperea reglementărilor în domeniu, ca 

reglementări necesare pentru crearea unui echilibru firesc între 

protecția salariaților și prerogativa organizatorică a 

angajatorilor. 

7.2 Obiectivele specifice  

 

 

Asimilarea principiilor de bază care guvernează relațiile de 

muncă. Deprinderea terminologiei specifice și a corelărilor 

necesare între normele legale și cele negociate.  



contractului individual de muncă. Clauze obligatorii și 

clauze facultative  

principiilor 

impuse de 

reeglementările 

europene în 

domeniu 

Clauza de nonconcurență, clauza de confidențialitate și 

clauza de mobilitate 

Prelegere. 

Prezentarea unor 

soluții de practică 

socială și 

jurisprudențială. 

2 

Modificarea contractului individual de muncă. 

Modificarea convențională și de drept. Delegarea și 

detașarea 

Prelegere. 

Prezentarea unor 

soluții de practică 

socială și 

jurisprudențială. 

4 

Timpul de muncă și timpul de odihnă. Reducerea 

timpului de muncă săptămânal și instituția kurtzarbeit. 

Timpul normal de lucru și limita maximă admisă a 

timpului de lucru. Munca suplimentară și munca de 

noapte. Repausul zilnic, între două zile de lucru și 

repausul săptămânal. Concediul de odihnă 

Prelegere. 

Prezentarea unor 

soluții de practică 

socială și 

jurisprudențială. 

4 

TOTAL  28 

 

Bibliografie:  

1. Cursurile predate 

2. Legislatie  

• Codul muncii 

• Legea nr. 62/2011 

• Directive europene 

 

3. Jurisprudență – natională și europeană:  

• Jurisprudenta CJUE - https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106308/ro/ 

• Jurisprudenta interna : http://www.rolii.ro/ si  

• Jurisprundenta site CSM - https://rejust.ro/  

• Acces legislatie actualizata (ministerul justitiei) - https://legislatie.just.ro/  

  

4. Tratate și Manuale  

- Ion Traian Ștefănescu - Tratat teoretic și practic de drept al muncii. Editura Universul Juidic, Ed. 

4, 2017 |  

- A. Athanasiu, M. Volonciu, , L. Dima, O. Cazan, Codul muncii. Comentariu pe articole. Vol. I. 

Articolele 1 - 107, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007 și Vol. II. Articolele 108-298, Ed. C.H. Beck, 

Bucureşti, 2007; 

- A. Athanasiu, Codul Muncii. Comentariu pe articole. Actualizare la Vol. I și II, Editura C.H.Beck, 

București, 2012; 

- Alexandru Athanasiu, Ana Maria Vlasceanu – Dreptul muncii. Note de curs - editura CH Beck 2017 

- Al. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii. Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă, ed. a 10-a, actualizată, Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti, 2016; 

- Luminita Dima – Dreptul muncii. Curs. Editura CH Beck 2017 

 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106308/ro/
http://www.rolii.ro/
https://rejust.ro/
https://legislatie.just.ro/


 

 
 

8. 2 Seminar/laborator  
Metode de 

predare 
Observaţii 

1.Izvoarele specifice ale dreptului muncii  dezbatere 2 

2. Principii care guverneaza raportorile de munca dezbatere 2 

3. Contractul individual de munca. Notiune si condiitii 

de incheiere 

Seminar practic și 

eseuri. 
2 

4.Capacitatea părților la încheierea contractului 

individual de muncă 

Dezbatere  și 

seminar practic 
2 

5. Obligatia de informare a angajatorului - art. 17 

Codul Muncii 

Dezbatere și 

seminar practic 
2 

6. Clauze esentiale ale contractului individual de 

munca 

Dezbatere și 

eseuri 
2 

7. Clauze facultative ce pot fi inserate într-un contract 

individual de muncă.  
Seminar practic 2 

8. Executare contractului individual de munca. 

Drepturi si obligatii 
 dezbatere 2 

9.Contracte de muncă specifice. Contractul pe durata 

determinata 
dezbatere 2 

10. Contracte de muncă specifice. Contractul 

individual de munca cu timp partial si munca la 

domiciliu. 

Seminar practic 2 

11.Contracte de muncă specifice. Munca prin agent de 

munca temporara 
 dezbatere 2 

12. Modificarea contractului individual de muncă. 

Comparație între delegare și detașare.  
dezbatere 2 

13.Timpul de muncă și timpul de odihnă.  Forme de 

organizare a timpului de muncă. Munca suplimentară . 

Zile de sărbătoare legală și zile libere plătite. Repausul 

săptămânal și concediul de odihnă.   

 dezbatere 2 

14.Recapitulare si aplicatii. Seminar practic 2 

TOTAL  28 

Bibliografie: cea indicată pentru curs   

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4  

Curs 

Ințelegerea conceptelor 

de bază 

 

Examen oral  

70% 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 



Interpretarea textului de 

lege în situații  concrete 

 

10.5 

Seminar/laborator 

Participare activa la 

seminar 

 20% 

   

 Se acordă 1 punct din oficiu 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 

Obtinerea notei 5. 

 

 

 

 

 

 

Data completării          

 

 

 

 

 

 

Semnătura titularului de curs 

 

 

 

 

 

 

Semnătura titularului de seminar  

01.10.2021 Prof.univ.dr. Volonciu Magda Asist.univ.dr. Luiza Lungu 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPT INTERNATIONAL PRIVAT 

      Codul disciplinei D.4.7.3 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector. univ.dr. Niţă Maria Carolina 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 
Lector.univ.dr. Niţă Maria Carolina 

2.4 Anul de 

studiu 
IV 

2.5 

Semestrul  
I 

2.6 Tipul de 

evaluare 
E7 

2.7 Regimul 

disciplinei 

DS/ 

DO 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 
din care:    

3.2 curs 
2 

 

3.3 seminar/laborator 
4 

3.4 Total ore din planul  

      de învăţământ 
56 

din care:    

3.5 curs 
28 

 

3.6 seminar/laborator 
28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

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

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

Tutoriat   

Examinări 4 

Alte activităţi................................... 5 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

 

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  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2de competenţe 

• lingvistice: cunoașterea a cel puțin unei limbi de circulație 

internațională 

• tehnice: operare PC 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

• Cursul se desfășoară on line cu echipament de predare multimedia 

(pe platformă Zoom/Teams) 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

• Seminarul se va desfășura on line cu echipament adecvat ca și 

cursul (pe platformă Zoom/Teams). 

•  În cadrul seminarului se vor realiza discuții interactive, asupra 

aspectelor teoretice și practice specifice materiei, se vor realiza 

raționamente logico – juridice de tipul: calificare a conținutului și 

legăturii normei conflictuale, identificare și calificare criterii de 

legătură, încadrarea problematicii puse in discuție în conținutul sau 

legătura unei norme conflictuale, operațiuni de calificare secundară, 

identificarea normelor de aplicație imediată, identificarea aspectelor 

care țin de ordinea publică de drept internațional privat, etc. 



 

 

• Se vor realiza dezbateri interactive, în cadrul cărora studenții vor 

rezolva cazuri practice puse la dispoziția lor de către titularul de 

seminar sau alese chiar de către studenți și care urmează a fi 

materializate în cadrul unor fișe săptămânale de lucru; 

• Vor fi rezolvate teste grilă puse la dispoziție cu titlu de temă 

pentru acasă, în vederea pregătirii lor pentru susținerea examenului; 

• Vor fi analizate lucrări practice: referate, studii de caz, proiecte 

realizate de studenți pe marginea unor teme propuse, etc. 

 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

• Competențe profesionale: 

 
CP1. Înțelegerea, cunoașterea și utilizarea conceptelor, teoriilor și principiilor dreptului internaţional 

privat; 

CP2.  Înțelegerea regulilor de interpretare și aplicare a normelor de drept  internaţional privat; 

CP3. Cunoașterea raportului dintre normele naţionale de drept internaţional privat, a celor aparținând 

legislației UE şi cele internaţionale; 

 

C
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m
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e
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a
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• Competențe transversale: 

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

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

CT2 Dezvoltarea capacităţii de punere în practică a cunoștințelor teoretice şi adaptarea acesteia la 

diverse contexte specifice unei viitoare activităţii profesionale în domeniu; 

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

tehnicilor de învatare pentru propria dezvoltare; 

CT4 Deprinderea lucrului în grup şi a cooperării într-un cadru organizat; 

CT5 Clarificarea şi evaluarea sistematică a competenţelor, rolului şi aşteptărilor personale; 

CT 6 Aplicarea auto-evaluărilor longitudinale asupra proceselor învăţate și deprinderilor dobândite. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

 
Dobândirea de cunoştinţe generale în domeniul dreptului internațional 

privat şi utilizarea conceptelor juridice în practica juridică 
 

7.2 Obiectivele specifice  

 

 

 

 

 

 

•    Cunoaşterea specificității și caracteristicilor dreptului internaţional 

privat; 
• Prezentarea evoluției dreptului internațional privat în timp; 
• Cunoaşterea izvoarelor dreptului internaţional privat; 
• Identificarea raporturilor juridice ce intră în aria de reglementare 

a dreptului internațional privat; 
• Identificarea metodelor de reglementare specifice; 
• Înțelegerea conceptelor specifice materiei dreptului internațional 

privat; 
•  Capacitatea de a  interpreta și aplica normele de drept 

internațional privat pe materii;  
• Cunoașterea procesului de armonizare a legislaţiei la nivelul 

Uniunii Europene în materia dreptul internațional privat; 
• Cunoașterea jurisprudenței naționale și internaționale; 
• Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte 

ţări, precum şi cu tratatele şi convenţiile internaţionale; 



 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

 
Cursul I 
Aspecte introductive privind dreptul internaţional 

privat 
1.  Noțiune, obiect şi metodă de reglementare privind 

dreptul internațional privat 
1.1 Noțiunea dreptului internațional privat 
1.2 Obiectul de reglementare a dreptului internațional 

privat 
1.3 Raportul juridic de drept internațional privat  
1.4  Elementul de extraneitate  

2. Domeniul dreptului internațional privat 
2.1 Aspecte prealabile privind domeniul de aplicare  
2.1 Conflictul de legi  
2.2 Conflictul de jurisdicții 
2.3 Condiția juridică a străinului 
2.4 Cetățenia 
3.  Metoda de reglementare  
3.1 Metoda normelor  conflictuale 
3.2 Metoda normelor de aplicație imediată 
3.3 Metoda normelor materiale 
3.4 Metoda proper law 
4. Delimitarea dreptului internațional privat de alte ramuri 

de drept 
4.1 Corelația între dreptul internațional privat și dreptul 

civil 
4.2  Corelația intre dreptul internațional privat și dreptul 

penal 
4.3 Corelația între dreptul internațional privat și dreptul 

administrativ 
4.4 Corelația între dreptul internațional privat și dreptul 

fiscal 
5. Conținutul dreptului internațional privat 
5.1 Normele conflictuale 
5.1.1 Definiție 
5.1.2 Structura normei conflictuale 
5.1.3 Criteriile de legătură 
5.1.4 Clasificarea normelor conflictuale 
5.1.5 Sistemul de drept căruia îi aparâin normele 

conflictuale 
5.2 Normele materiale sau substanțiale  
5.2.1 Noțiune 
5.2.2 Distincția față de normele conflictuale 
5.3 Normele de aplicație imediată 
5.3.1 Definiție 
5.3.2 Aplicabilitatea normei de aplicație imediată și efecte 

Prelegere 

Dezbatere 

Nr. de ore de curs 

alocate: 3 ore 

• Corelarea normelor generale cu normele speciale; 
• Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în 

practică; 
• Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea 

continuă, cunoaşterea operativă şi aplicarea corespunzătoare a 

noilor legi sau a modificărilor legislative şi a jurisprudenţei; 
• Deprinderea înţelegerii conţinutului conceptelor juridice şi 

conştientizarea obligativităţii respectării legii cu privire la care 

nimeni nu poate invoca necunoaşterea ei; 
 

  



Cursul II 
Izvoarele dreptului internațional privat 
1. Noțiuni generale 
2. Izvoarele interne 
3. Izvoarele internaționale 
3.1 Convențiile multilaterale 
3.3 Convențiile bilaterale 
4. Izvoarele unionale 
5. Cutuma internaționala și uzanța internațională 
6. Caracterul subsidiar al reglementării interne 

 

Prelegere 

Dezbatere 

Nr. de ore de curs 

alocate: 1 ora 

Cursul III 

Calificarea și conflictele de calificări 

1. Noțiunea de calificare 

2. Apariția calificării 

3. Conflictul de calificări 

4. Felurile calificării 

5. Importanța calificării 

6. Legea după care se face calificarea 

6.1 Calificarea după legea forului  

6.2 Calificarea după legea cauzei 

6.3 Excepții de la calificarea după legea forului 

6.3.1 Calificarea prin voința părților 

6.3.2 Calificarea legală 

6.3.3 Calificarea secundară 

6.3.4 Calificarea bunurilor imobile 

6.3.5 Calificarea în caz de retrimitere 

6.3.6 Calificarea instituțiilor necunoscute forului 

6.3.7 Calificarea cetățeniei 

6.3.8 Calificarea autonomă 

Prelegere 

Dezbatere 

Nr. de ore de curs 

alocate: 2 ore 

Cursul IV 

Conflictul în spaţiu al normelor conflictuale şi 

problema retrimiterii 

1. Aspecte generale  

2. Noțiunea de conflict în spațiu a normelor 

conflictuale; forme  

3. Retrimiterea  

3.1 Noțiune 

3.2 Condiții 

3.3 Formele retrimiterii 

3.4 Retrimiterea de gradul II 

Prelegere 

Dezbatere 

Nr. de ore de curs 

alocate: 2 ore 

Cursul V 

Aplicarea legii străine 

1. Noţiunea de lege străină  

2 Titlul cu care se aplică   

3 Moduri de aplicare a legii străine 

3.1 Aplicarea legii străine ca lex cause 

3.2 Aplicarea legii străine altfel decât ca lex causae 

 3.2.1 Condiţia reciprocităţii  

 3.2.2 Încorporarea contractuală a legii străine 

 4. Proba legii străine 

 4.1 Sarcina probei 

 4.2 Mijloacele de probă 

 5. Consecinţele imposibilităţii de probare a legii 

străine 

 6. Interpretarea legii străine 

Prelegere 

Dezbatere 

Nr. de ore de curs 

alocate: 2 ore 



Cursul VI 

Cazurile de înlăturare de la aplicare a legii străine 

1. Ordinea publică în dreptul internațional privat 

1.1 Noțiunea și caracterele ordinii publice în dreptul 

internațional privat  

1.2 Domeniul ordinii publice de drept internațional 

privat 

1.3 Efectele aplicării ordinii publice de drept 

internațional privat    

2. Frauda legii în dreptul internațional privat 

2.1 Noțiune 

2.2 Condiții  

2.3 Modalități 

2.4 Materiile în care poate interveni fraudarea legii în 

dreptul internațional privat  

2.5 Dovada fraudei la lege 

2.6 Delimitarea față de alte instituții juridice 

 2. 6.1 Comparație cu frauda la lege din dreptul intern 

 2.6.2 Comparație cu ordinea publică de drept 

internațional privat 

 2.6.3 Comparație cu simulația 

 2.6.4 Comparație cu abuzul de drept 

2.7 Sancțiunea fraudei la lege în dreptul internațional 

privat 

Prelegere 

Dezbatere 

Nr. de ore de curs 

alocate: 3 ore 

Cursul VII 

Conflictul de legi în timp şi spaţiu 

(respectarea drepturilor câştigate în ţară străină). 

Conflictul mobil de legi 

1. Conflictul de legi în timp şi spaţiu  

1.1 Noţiune 

1.2 Comparaţie cu conflictul de legi în spaţiu 

1.3 Forme 

1.4  Recunoaşterea în România a drepturilor 

dobândite în străinătate 

1.4.1 Temeiul juridic al recunoaşterii în România a 

drepturilor dobândite în străinătate  

1.4.2 Condiţiile recunoaşterii 

1.4.3 Efectele dreptului subiectiv dobândit potrivit 

legii străine 

2. Conflictul mobil de legi 

2.1 Noţiune 

2.2 Domeniul în care poate interveni conflictul mobil 

de legi 

2.3 Comparaţie cu alte situaţii juridice 

2.3.1 Comparaţie cu conflictul de legi în timp şi 

spaţiu 

2.3.2 Comparaţie cu conflictul în timp al legilor 

interne 

2.4 Soluţionarea conflictului mobil de legi 

Prelegere 

Dezbatere 

Nr. de ore de curs 

alocate: 3 ore 

Cursul VIII 

Norme conflictuale privind starea şi capacitatea 

persoanei fizice și norme conflictuale privind 

persoana juridică 

1. Statutul persoanei fizice  

 2. Normele conflictuale privind starea şi capacitatea 

persoanei   

Prelegere 

Dezbatere 

Nr. de ore de curs 

alocate: 2 ore 



 3. Domeniul de aplicare a legii personale în privinţa 

statutului persoanei fizice 

 3.1 Starea civilă 

 3.2 Capacitatea civilă 

 4. Teoria interesului naţional 

 5. Normele conflictuale privind numele şi domiciliul 

persoanei fizice 

 5. 1. Normele conflictuale privind numele persoanei 

fizice 

 5. 2 Normele conflictuale privind domiciliul 

persoanei fizice    

 6. Normele conflictuale privind statutul organic al 

persoanei juridice   

 7. Naţionalitatea persoanei juridice 

 7.1 Noţiune 

7.2 Criterii pentru determinarea naţionalităţii 

7.3 Determinarea naţionalităţii în dreptul român 

 8. Domeniul de aplicare a legii statutului organic al 

persoanei juridice 

 9. Legea aplicabilă statutului organic al sucursalelor 

şi filialelor 

 10. Legea aplicabilă în cazul fuziunii unor persoane 

juridice de naţionalitate diferită. 

 11 Recunoaşterea persoanei juridice străine 

Cursul IX 

Norme conflictuale în materia dreptului familiei 

1. Promisiunea de căsătorie și legea aplicabilă  

 2. Legea aplicabilă căsătoriei 

 2.1 Încheierea căsătoriei 

 2.1.1 Condiţiile de fond şi impedimentele la 

căsătorie 

 2.1.2 Condiţiile de formă ale căsătoriei 

2.2 Efectele căsătoriei 

2.3 Regimul matrimonial 

2.4 Desfacerea căsătoriei 

2.5 Recunoașterea divorțului prin denunțare 

unilaterală 

2.6 Nulitatea căsătoriei 

3. Legea aplicabilă filiaţiei 

3.1 Filiaţia copilului din căsătorie 

3.2 Filiaţia copilului din afara căsătoriei 

 4. Legea aplicabilă adopţiei 

4.1 Conditiile de fond 

4.2 Condiţiile de formă 

4.3 Efectele adopţiei 

4.4 Desfiinţarea adopţiei 

 4.4.1 Nulitatea adopţiei 

 4.4.2 Desfacerea adopţiei 

5. Autoritatea părintească. Protecția copilului 

5.1. Legea aplicabilă autorităţii părinteşti. Protecţia 

copilului 

5.2 Domeniul de aplicare al Convenției de la Haga 

5.3 Conflictul mobil de legi 

6. Obligația de întreținere  

6.1 Legea aplicabilă 

6.1.1 Reguli de determinare a legii aplicabile 

 
Nr. de ore de curs 

alocate: 2 ore 



6.1.2 Desemnarea legii aplicabile 

6.2 Domeniul legii aplicabile obligațiilor de 

întreținere 

Cursul X 

Normele conflictuale privind bunurile și 

moștenirea 

1. Noțiunea de statut real 

2. Legea aplicabilă statutului real 

2.1 Regula care guvernează statul real 

2.2 Conținutul și punctul de legătură al normei 

conflictuale aplicabilă statutului real 

2.3 Justificarea aplicării lex rei sitae (lex situs)  

2.4 Caracterul normei conflictuale lex rei sitae  

2.5 Determinarea lex rei sitae 

2.6 Domeniul de aplicare a legii lex rei sitae 

2.7 Limitele aplicării legii statutului real 

 3. Ipotecile mobiliare 

3.1 Legea aplicabilă în materie de ipoteci mobiliare 

3.2 Publicitatea ipotecii mobiliare 

3.3 Operațiunile asimilate ipotecilor mobiliare  

4. Legea aplicabilă moștenirii  

 5. Situația moștenirii testamentare  

 5.1 Condițiile de fond ale testamentului  

 5.2 Condițiile de formă ale testamentului  

 6. Domeniul de aplicare a legii moștenirii 

Prelegere 

Dezbatere 

Nr. de ore de curs 

alocate: 2 ore 

Cursul XI 

Normele conflictuale privind condițiile de fond și 

de formă ale actelor juridice 

1. Legea aplicabilă condițiilor de fond ale actului 

juridic  

2. Legea aplicabilă condițiilor de formă ale actului 

juridic 

 

Prelegere 

Dezbatere 

Nr. de ore de curs 

alocate: 1 ora 

Cursul XII 

Normele conflictuale privind obligaţiile 

contractuale 

1. Normele conflictuale aplicabile obligaţiilor 

contractuale 

1.1 Domeniu de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 

593/2008 

1.2 Libertatea de alegere 

1.3 Limitele libertății de alegere a legii aplicabile 

1.4 Legea aplicabilă în absenţa alegerii 

1.5 Legea aplicabilă condiţiilor de validitate a 

contractelor  

1.6  Legea aplicabilă condiţiilor de formă a 

contractelor 

1.7 Excluderea retrimiterii 

1.8 Legea aplicabilă interpretării cntractului 

1.9 Legea aplicabilă efectelor contractului 

1.10 Legea aplicabilă executării contractului 

1.11 Legea aplicabilă răspunderii contractuale 

1.12 Legea alicabilă stingerii obligațiilor contractuale 

și prescripției 

1.13 Legea aplicabilă modului de transmitere, 

transformare și stingere a obligațiilor contractuale  

Prelegere 

Dezbatere 

Nr. de ore de curs 

alocate: 2 ore 



1.14 Legea aplicabilă unor contracte speciale   

1.14.1 Contractele de transport 

1.14.2 Contractele încheiate cu consumatorii 

1.14.3 Contractele de asigurare 

1.14.4 Contractele individuale de muncă 

1.15 Fiducia 

1.15.1 Determinarea legii aplicabile 

1.15.2 Domeniul legii aplicabile.   

2. Normele conflictuale privind contractele 

comerciale internaţionale în general 

2.1 Condiţiile de fond ale contractului 

2.2 Condiţiile de formă ale contractului 

Cursul XIII 

Normele conflictuale privind obligaţiile 

excontractuale 

1. Noţiune 

2.Normele conflictuale privind faptele juridice licite 

2.1 Legea aplicabilă îmbogăţirii fără justă cauză 

2.2 Legea aplicabilă plăţii nedatorate 

2.3 Legea aplicabilă gestiunii de afaceri 

2.4 Culpa in contrahendo 

3. Normele conflictuale privind faptele juridice ilicite 

 3.1 Norma generală privind legea aplicabilă 

obligaţiilor necontractuale rezultând din fapte ilicite.  

3.2 Legea aplicabilă răspunderii pentru produse 

defectuoase 

3.3 Legea aplicabilă obligațiilor necontractuale care 

decurg din acte de concurență neloială 

 3.4 Legea aplicabilă obligațiilor necontractuale 

prejudicii aduse mediului sau din prejudicii suferite 

de persoane sau bunuri, ca urmare a unor prejudicii 

aduse mediului  

4. Libertatea de alegere 

5. Limitele libertății de alegere a legii aplicabile 

6. Domeniul legii aplicabile obligațiilor 

necontractuale  

7 Excluderea retrimiterii 

 
Nr. de ore de curs 

alocate: 2 ore 

Cursul XIV 

1. Normele conflictuale privind cambia, biletul la 

ordin şi cecul,  

1.1 Reguli generale  

1.2 Cambia şi biletul la ordin 

1.3 Cecul 

2. Legea aplicabilă fiduciei 

2.1 Legea aplicabilă fiduciei  

2.2 Domeniul de aplicare a legii fiduciei 

2.3 Situații speciale 

3. Normele conflictuale privind prescripția 

extinctivă 

3.1 Legea aplicabilă prescripției extinctive 

Prelegere 

Dezbatere 

Nr. de ore de curs 

alocate: 1 ora 

Bibliografie: 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Prezentarea specificității și trăsăturilor caracteristice ale 

dreptului internațional privat; 

Identificarea raporturilor juridice care intră sub incidența 

dreptului internațional privat;  

  
Conversaţia: 
conversaţia de verificare 

prin utilizarea unor întrebări 

Nr.ore de 

seminar 

alocate: 2 ore 



Înțelegerea adecvată a metodei de reglementare a 

raporturilor cu element străin 

Explicarea noţiunii de domeniu al dreptului internaţional 

privat; 

Analiza practică a fiecărui tip de conflict ce intră în 

domeniul dreptului internaţional privat;  

Identificarea elementelor ce delimitează dreptul 

internaţional privat de celelalte ramuri de drept 

Utilizarea cunoştinţelor de drept privat în corelaţie cu 

termenii specifici dreptului internaţional privat 

Prezentarea și analiza principalelor izvoare a dreptului 

internațional privat; 

Interpretarea şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau 

a modificărilor legislative şi jurisprudenţiale la nivel 

naţional, internaţional şi unional. 

de tip reproductiv cu scopul 

de a stabili nivelului 

cunoştinţelor învăţate; 
conversaţia euristică, în 

scopul prelucrării şi 

sistematizării informațiilor 

de la curs; 
conversaţie de consolidare, 

cu scopul de a repeta şi 

sistematiza cunoştinţele. 
Dezbaterile; 
Studiu de caz,  prin analiza 

unor cazuri de practică 

jurisprudemțială; 
Lectura având ca sursă de 

informaţii: legislația 

specifică, lucrările de 

specialitate, culegerile de 

jurisprudență ş.a.  
Lucrările practice: referate, 

studiu de caz, proiecte etc.  
 

2. Analiza noțiunii de calificare în dreptul internaţional 

privat; 

Înțelegerea rolului pe care instituția calificării o ocupă în 

soluționarea conflictului de legi; 

Înţelegerea raţionamentului logico – juridic în determinarea 

legii după care se face calificarea 

Prezentarea conceptului de conflict în spațiu a normelor 

conflictuale 

Aplicatii practice ale retrimiterii 

Discutarea unor spete relevante din materia retrimiterii 

Identificarea formelor de retrimitere admise de dreptul 

internațional român 

Conversaţia: 
conversaţia de verificare 

prin utilizarea unor întrebări 

de tip reproductiv cu scopul 

de a stabili nivelului 

cunoştinţelor învăţate; 
conversaţia euristică, în 

scopul prelucrării şi 

sistematizării informațiilor 

de la curs; 
conversaţie de consolidare, 

cu scopul de a repeta şi 

sistematiza cunoştinţele. 
Dezbaterile; 
Studiu de caz,  prin analiza 

unor cazuri de practică 

jurisprudemțială; 
Lectura având ca sursă de 

informaţii: legislația 

specifică, lucrările de 

specialitate, culegerile de 

jurisprudență ş.a.  
Lucrările practice: referate, 

studiu de caz, proiecte etc.  
 

Nr.ore de 

seminar 

alocate: 2 ore 

3. Cunoașterea noțiunii de lege străină și titlul cu care 

aceasta se aplică 

Analiza și înțelegerea unor aspecte privind sarcina probei 

și mijloacele de probă a legii străine. 

Modurile de interpretare a legii străine  

Noțiunea de ordine publică în dreptul internațional privat, 

ca mijloc de înlăturare a legii străine; 

Cunoașterea domeniului de aplicare ordinii publice de 

drept internațional privat și a efectelor pe care le produce; 

Conceptul de ordine publică de drept internațional privat 

prin analiza comparativă cu alte instituții din dreptul intern 

sau internațional privat; 

Cunoașterea noțiunii de fraudă la lege în dreptul 

internațional privat; 

Conversaţia: 
conversaţia de verificare 

prin utilizarea unor întrebări 

de tip reproductiv cu scopul 

de a stabili nivelului 

cunoştinţelor învăţate; 
conversaţia euristică, în 

scopul prelucrării şi 

sistematizării informațiilor 

de la curs; 
conversaţie de consolidare, 

cu scopul de a repeta şi 

sistematiza cunoştinţele. 
Dezbaterile; 

Nr.ore de 

seminar 

alocate: 2 ore 



Materiile în care poate interveni frauda la lege în dreptul 

internațional privat și a efectelor pe care le produce; 

Modalitățile prin care se poate dovedi frauda la lege și 

sancțiunile aplicabile; 

Studiu de caz,  prin analiza 

unor cazuri de practică 

jurisprudemțială; 
Lectura având ca sursă de 

informaţii: legislația 

specifică, lucrările de 

specialitate, culegerile de 

jurisprudență ş.a.  
Lucrările practice: referate, 

studiu de caz, proiecte etc.  
 

4. Domeniile în care poate apărea conflictul de legi în timp 

şi spaţiu  

Condiţiile respectării în România a drepturilor dobândite în 

străinătate 

Analiza noțiunilor generale privind regimul juridic al 

străinilor în România 

Identificarea aspectelor relevante ce diferențiază condiția 

juridică a străinilor de conflictul de legi în materia stării și 

capacității persoanei. 

Analiza formelor condiţiei juridice a străinilor 

Conversaţia: 
conversaţia de verificare 

prin utilizarea unor întrebări 

de tip reproductiv cu scopul 

de a stabili nivelului 

cunoştinţelor învăţate; 
conversaţia euristică, în 

scopul prelucrării şi 

sistematizării informațiilor 

de la curs; 
conversaţie de consolidare, 

cu scopul de a repeta şi 

sistematiza cunoştinţele. 
Dezbaterile; 
Studiu de caz,  prin analiza 

unor cazuri de practică 

jurisprudemțială; 
Lectura având ca sursă de 

informaţii: legislația 

specifică, lucrările de 

specialitate, culegerile de 

jurisprudență ş.a.  
Lucrările practice: referate, 

studiu de caz, proiecte etc.  
 

Nr.ore de 

seminar 

alocate: 2 ore 

5. Jurisprudenta relevanta in materia statutului persoanei 

fizice 

Analiza domeniului de aplicare a legii aplicabile statutului 

persoanei fizice. 

Argumentele ce fundamentează legea aplicabilă în materia 

statutului persoanei fizice 

Criteriile de determinare a legii aplicabile statutului organic 

al persoanei juridice și a domeniului său de aplicare 

Teoria interesului national 

Modalitățile prin care persoana juridică străină este 

recunoscută în Romănia. 

Analiza elementelor cu ajutorul cărora se identifică 

naționalitătea persoanei juridice 

Conversaţia: 
conversaţia de verificare 

prin utilizarea unor întrebări 

de tip reproductiv cu scopul 

de a stabili nivelului 

cunoştinţelor învăţate; 
conversaţia euristică, în 

scopul prelucrării şi 

sistematizării informațiilor 

de la curs; 
conversaţie de consolidare, 

cu scopul de a repeta şi 

sistematiza cunoştinţele. 
Dezbaterile; 
Studiu de caz,  prin analiza 

unor cazuri de practică 

jurisprudemțială; 
Lectura având ca sursă de 

informaţii: legislația 

specifică, lucrările de 

specialitate, culegerile de 

jurisprudență ş.a.  
Lucrările practice: referate, 

studiu de caz, proiecte etc.  
etc.  

Nr.ore de 

seminar 

alocate: 2 ore 



 

6. Analiza criteriilor de determinare a legii aplicabile 

căsătoriei, filiației, adopției, ocrotirii minorului și a 

obligației de întreținere. 

Domeniul de aplicare a legii aplicabile relațiilor de familie. 

Jurisprudenţa relevanta privind legea aplicabila in materia 

relatiilor de familie 

Analiza normelor conflictuale aplicabile moștenirii și 

domeniul de aplicare a lex succesionis  

Domeniul de aplicare a legii aplicabile statutului real. 

Conversaţia: 
conversaţia de verificare 

prin utilizarea unor întrebări 

de tip reproductiv cu scopul 

de a stabili nivelului 

cunoştinţelor învăţate; 
conversaţia euristică, în 

scopul prelucrării şi 

sistematizării informațiilor 

de la curs; 
conversaţie de consolidare, 

cu scopul de a repeta şi 

sistematiza cunoştinţele. 
Dezbaterile; 
Studiu de caz,  prin analiza 

unor cazuri de practică 

jurisprudemțială; 
Lectura având ca sursă de 

informaţii: legislația 

specifică, lucrările de 

specialitate, culegerile de 

jurisprudență ş.a.  
Lucrările practice: referate, 

studiu de caz, proiecte etc.  
 

Nr.ore de 

seminar 

alocate: 2 ore 

7. Efectele Regulamentului (CE) nr. 593/2008 privind 

legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) și a 

Regulamentului (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului 

European şi al Consiliului, privind legea aplicabilă 

obligaţiilor necontractuale (Roma II),  asupra dispozițiilor 

naționale. 

Analiza domeniului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale 

(Roma I) și a Regulamentului (CE) nr. 864/2007 al 

Parlamentului European şi al Consiliului, privind legea 

aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II) 

Studiul asupra aspectelor specifice privind legea aplicabilă 

obligațiilor contractuale și extracontractuale  

 

Conversaţia: 
conversaţia de verificare 

prin utilizarea unor întrebări 

de tip reproductiv cu scopul 

de a stabili nivelului 

cunoştinţelor învăţate; 
conversaţia euristică, în 

scopul prelucrării şi 

sistematizării informațiilor 

de la curs; 
conversaţie de consolidare, 

cu scopul de a repeta şi 

sistematiza cunoştinţele. 
Dezbaterile; 
Studiu de caz,  prin analiza 

unor cazuri de practică 

jurisprudemțială; 
Lectura având ca sursă de 

informaţii: legislația 

specifică, lucrările de 

specialitate, culegerile de 

jurisprudență ş.a.  
Lucrările practice: referate, 

studiu de caz, proiecte etc.  
 

Nr.ore de 

seminar 

alocate: 2 ore 

Bibliografie:  
▪ Noul Cod Civil. Note • Corelații • Explicatii, Editura C.H.Beck, București 2011 
▪ D.A. Sitaru – Drept  internaţional privat, Ed. C.H.Beck, București, 2013 
▪ Ioan Macovei -  Drept internațional privat, Ed. C.H.Beck, București, 2017 
▪ Ioan Macovei -  Drept internațional privat, Ed. Univertsul Juridic, 2020 
▪ Carmen Bărbieru, Cosmin Dariescu – Fișe de drept internațional privat, Ed. 

Univertsul Juridic, 2020 
▪ Claudiu Buglea -  Dreptul international privat roman. Editia a II-a, revazuta si 

adaugita, Din perspectiva reglementarilor europene aplicabile in domeniu si a 

noului Cod civil roman, Ed. Universul Juridic, 2015 

 



▪ Cosmin Dariescu, -  Fundamentele dreptului internațional privat, Ed. Universul 

Juridic, Editia a – V-a, 2018 
▪ I. P. Filipescu., A.I. Filipescu  – Drept internaţional privat, Ed. Universul Juridic, 

2008 
▪ Ioan Chelaru, Gheorghe Gheorghiu – Drept  internațional privat, Ed. C.H.Beck, 

2009 
▪ Gherghe Aurelian - Drept international privat,  Ed. Universul Juridic, 2011 
▪ Gabriela Raducan, Carolina Maria Niță - Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al 

Consiliului, din 22 decembrie 200, privind competența judiciară, recunoașterea și 

executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (”Bruxelles I”). Comentarii 

și explicații privind aplicarea în dreptul intern și în dreptul european, Ed. 

Hamangiu 2011 
▪ Sergiu Deleanu - Drept international privat, Partea generala, Ed. Universul 

Juridic, 2013 
▪ Dan Lupascu, Diana Ungureanu - Drept international privat, Actualizat in raport 

de noul Cod Civil, noul Cod de procedura civila si Regulamentele Uniunii 

Europene, Editura Universul Juridic 2012 
▪ Augustin Fuerea - Drept international privat - Editia a III-a revazuta si adaugita, 

Editura Universul Juridic, 2007 
▪ Serban-Alexandru Stanescu - Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 adnotat cu 

explicatii si jurisprudenta CJUE, Competenta judiciara, recunoasterea si 

executarea hotararilor in materie civila si comerciala, Ed. Hamangiu 2015 
Legislație 

- Noul Cod civil.  
- Legea nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat 

în domeniul insolvenței, cu modificările şi completarile ulterioare;  
- OUG nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente 

comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeana1; 
- Legea 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, OUG nr.194/2002 privind 

regimul juridic al străinilor în România, etc. 
- Codul de procedură civilă (cap. X privind arbitrajul internațional, capitolul XI privind 

recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine);  
-  Legea nr. 399/2005 privind Codul aerian cu modificările şi completările ulterioare; 
- Regulamentul privind organizarea şi functionarea Curtii de Arbitraj Comercial 

International de pe lângă Camera de Comert şi Industrie a României;  
-  Legea nr. 357/2003 privind regimul străinilor; 
 - Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 241/1998 regimul stimularea investitiilor directe;  
- Legea nr. 44/1998 privind privatizarea societătilor comerciale, 
- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- Legea cetăteniei române nr. 21/1991, cu modificările şi completările ulterioare ;  
- Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă;  
- Ordonanta Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România, 

ș.a. 
- Legea nr. 157/2011 regimului juridic aplicabil cetăţenilor străini;  
- OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România; 
- OUG nr. 56/2007 privind încadrarea în munca şi detaşarea străinilor pe teritoriul 

României; 
- OUG nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea 

Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi 

completarea unor acte normative; 
- OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României; 
Regulamentul  (UE)  nr.  1215/2012  al  Parlamentului European şi al Consiliului din  12  

decembrie  2012 privind  competența  judiciară,  recunoașterea și  executarea  hotărârilor  

în  materie  civilă și  comercială; 
- Regulamentul nr. 1346/2000/CE al Consiliului, referitor la procedurile aplicabile în caz 

de insolvabilitate;  



- Regulamentul nr. 1348/2000/CE al Consiliului cu privire la notificarea în statele membre 

a actelor judiciare si extrajudiciare în materie civilă și comercială;  
- Regulamentul nr. 1206/2001/CE al Consiliului cu privire la cooperarea instantelor din 

statele membre în vederea obținerii probelor în materia dreptului civil si comercial;  
- Regulamentul nr. 805/2004/CE al Consiliului cu privire la crearea unui titlu executoriu 

european pentru creanțe necontestate;  
- Regulamentul nr. 2201/2003/CE al Consiliului, privind competența, recunoașterea și 

executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii 

părintești; 
- Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al  Parlamentului european și al Consiliului privind 

legea aplicabilă obligațiilor extracontractuale (Roma II) ; 
-Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului european și al Consiliului privind legea 

aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I); 
- Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în 

aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi 

separării de corp (Roma III); 
- Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 

4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea 

hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materia de 

succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor; 

- Regulamentul (UE) 2016/1103 al Consiliului din 24 iunie 2016 de punere în 

aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile 

și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia regimurilor 

matrimoniale; 

- Regulamentul (UE) 2016/1104 al Consiliului din 24 iunie 2016 de punere în 

aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile 

și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia efectelor 

patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate. 

 
 Convenţii internaţionale 
- Convenția de la Haga din 12 iunie 1902 pentru reglementarea conflictelor de legi în 

materie de căsătorie, 
- Convenția de la Haga din 12 iunie 1902 pentru reglementarea conflictelor de legi şi de 

jurisdicții în materie de divorț și de separație de corp (Decretul – lege nr.873/1904);  
- Convenția de la Haga din 4 iulie 1905 privitoare la conflictele de legi relative la efectele 

căsătoriei asupra drepturilor şi datoriilor soților în raporturile lor personale și asupra 

averilor soților ( Decretul – lege nr.1007/1912); 
- Conventia Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare înternațională de mărfuri, 

adoptată la Viena la 11 aprilie 1980 ( Legea nr.24/1991);  
- Conventia privind procedura civilă (Decretul nr. 81/1971);  
- Conventia cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine (Legea 

nr. 52/2000);  
- Convenția privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și 

extrajudiciare în materie civilă sau comercială (Legea nr. 124/2003);  
- Convenţia privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială 

(Legea nr. 175/2003);  
- Conventia privind facilitarea accesului internațional la justiție (Legea nr. 215/2003) ; 
- Convenția asupra prescripției în materie de vânzare internațională de mărfuri, încheiată 

la New York la 14 iunie 1974, modificată prin Protocolul de modificare a convenției de la 

Viena din 11 iunie 1980 (Legea nr. 24/1992); 
-  Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strassbourg în 1967 

(ratificată în 1993) ; 
-  Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, 

încheiată la Haga in 1993 (Legea nr.84/1994).   
- Convenţia privind acordurile de alegere a forului, încheiată la 30 iunie 2005 în Conferinţa 

de la Haga și aprobată de Uniunea Europeană, în numele Comunității Europene prin 

Decizia Consiliului 2009/397/CE 
 

 



 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4  

Curs 

 Examen scris 70% 

   

10.5 

Seminar/laborator 

Implicarea în pregătirea şi 

rezolvarea studiilor de 

caz/speţelor/grilelor. 

Teste grila pe parcursul semestrului 10% 

Implicarea în studiul și 

analiza legislației de drept 

internațional privat: 

națională, comunitară/ 

internațională (convenții și 

tratate).  

Referate/proiecte pe parcursul 

semesterului 
10% 

 Se acordă 1 punct din oficiu  10% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Pentru promovare nota la evaluarea finală trebuie să fie minim 5. 

 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

01.10.2021 Lector. univ.dr. Niţă Maria Carolina Lector. univ.dr. Niţă Maria 

Carolina 

 

Data avizării în departament  

                      

                Semnătura directorului de departament 

01.10.2021 

 

                     Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 



 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei CRIMINALISTICĂ 

      Codul disciplinei 4.7.4 

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

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector. univ.dr. Teodor Manea 

2.4 Anul de 
studiu 

IV 
2.5 
Semestrul  

I 
2.6 Tipul de 
evaluare 

E7 2.7 Regimul disciplinei 
DS/
DO 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 
din care:    
3.2 curs 

2 
 
3.3 seminar/laborator 

1 

3.4 Total ore din planul  
      de învăţământ 

42 
din care:    
3.5 curs 

28 
 
3.6 seminar/laborator 

14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  10 

Tutoriat  - 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... 6 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 

 

 

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  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

- Drept  penal 
- Drept procesual penal 
- Criminologie 
- Medicină legală 

4.2 de competenţe - Tehnice: operare PC 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

In cazul desfasurarii activitatilor didactice online, acestea se vor desfasura pe platforma 

Microsoft Teams utilizandu-se toate mijloacele puse la dispozitie de aceasta platforma, 

iar in cazul desfasurarii activităților didactice fizic, acestea se vor desfasura in 

Amfiteatru utilizându-se mijloacele moderne existente. 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

In cazul desfasurarii activitatilor didactice online, acestea se vor desfasura pe platforma 

Microsoft Teams utilizandu-se toate mijloacele puse la dispozitie de aceasta platforma, 

iar in cazul desfasurarii activităților didactice fizic, acestea se vor desfasura in 

Laboratorul de criminalistica/ Sala de seminar utilizându-se mijloacele moderne 

existente. 

6. Competenţele specifice acumulate  
 



 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

TEHNICA  CRIMINALISTICA 
Principiile si metodologia investigatiilor criminalistice. 

Prelegere 
Dezbatere 

nr.ore de curs 
alocate 

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 p
ro

fe
s

io
n

a
le

 

• Competențe profesionale: 
CP1.  Cunoaştere şi înţelegere  

- Cunoasterea și înțelegerea noţiunilor specifice criminalisticii; 
- Cunoasterea principiilor pe baza cărora funcţionează criminalistica; 
- Capacitatea de a interpreta normele de drept în raport cu situaţiile concrete. 
- Înţelegerea caracterului complex al anchetei penale 
- Înţelegerea corectă a componentelor si etapelor investigatiei criminalistice 

CP2. Explicare şi interpretare 
- Explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum si a conţinuturilor teoretice si 

practice ale acestei discipline 
- Explicarea regulilor tactice de ancheta 
- Explicarea mecanismelor psihologice ale comportamentului infractional 
- Explicarea structurii şi tendinţelor criminalităţii comtemporane 

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 t
ra

n
s
v
e

rs
a
le

 

• Competențe transversale: 
CT1. Instrumental-aplicative  

- Utilizarea adecvată a noţiunilor specifice criminalisticii; 
- Participarea la luarea unor decizii cu referire la situatii reale sau imaginare, prin asumarea de 

responsabilităţi specifice; 
- Participarea la identificarea unor solutii pentru probleme legate de aplicarea normelor 

criminalisticii 
- Analiza  critică a diverselor modalități de investigare penală 
- Interpretarea corectă a modalităților tehnico-științifice de efectuare a urmăririi penale 
- Evaluarea critică a elementelor metodologice de investigare a diferitelor fapte penale 

CT2. Atitudinale 
- manifestarea unor atitudini pozitive și responsabile faţă de domeniul criminalisticii; 
- cultivarea unui mediu stiinţific centrat pe valori si relaţii democratice; 
- promovarea unui sistem de valori culturale, morale si civice; 
- valorificare optimă si creativă a propriului potenţial în activităţile stiinţifice 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei  

- Cunoaşterea de către studenţi a procedeelor şi metodelor moderne de 
descoperire, conservare, fixare şi ridicare a urmelor infracţiunii şi 
modalităţile de transformare a acestora prin expertize criminalistice în 
probe şi mijloace de probă pe parcursul procesului penal; 

- Cunoaşterea de către studenţi a metodologiilor de investigare a 
infracţiunilor contra vieţii, proprietăţii, a regulilor de convieţuire socială, 
în domeniul afacerilor, accidentelor de circulaţie, dindomeniul traficului 
de droguri, a infracţiunilor de corupţie, din domeniul criminalităţii 
informatice, ş.a.; 

- Cunoaşterea de către studenţi a tacticilor de efectuare a activităţilor 
din timpul procesului penal (cercetarea la faţa locului, percheziţii, 
aplicarea măsurilor preventive şi de siguranţă, ascultarea persoanelor, 
prezentarea pentru recunoaştere a persoanelor şi obiectelor, 
confruntarea, ş.a.); 

- Asigurării bazei teoretice necesare studiului şi înţelegerii semnificaţiei, 
importanţei analizei tuturor instituţiilor disciplinei şi a conexiunilor 
dintre instituţii; 

- Obţinerea calificării necesare în vederea desfăşurării unei temeinice 
activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul criminalisticii care să-i 
determine pe studenţi să identifice lacunele legislative, să contribuie 
cu propuneri de lege-ferenda,  

7.2 Obiectivele specifice  
 
 
 
 
 

- dobândirea calificărilor şi aptitudinilor necesare aplicării metodelor şi 
tehnicilor moderne pentru administrarea probelor şi mijloacelor de 
probă în cadrul procesului penal; 

- dobândirea calificărilor şi aptitudinilor necesare transformării urmelor 
în probe şi mijloace de probă prin folosirea constatărilor tehnico-
ştiinţifice şi a expertizelor criminalistice; 

- dobândirea calificărilor şi aptitudinilor necesare soluţionării temeinice 
şi operative a cauzelor penale, prin obţinerea şi valorificarea cu 
maximă eficienţă a tuturor probelor ce pot fi administrate în astfel de 
cauze, corespunzător specificului fiecăreia dintre ele. 



Identificarea criminalistica Dialog 
Prezentare power –point 

2 
 

 Tehnici moderne de laborator destinate investigatiilor 
criminalistice 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
1 

Metode moderne de identificare traseologica a 
persoanelor 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
2 

Tipologia investigarii principalelor urme biologice de 
natura umana  
 
 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
3 

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

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
1 

 
Elementele de balistica judiciara 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
1 

Cercetarea criminalistica a falsului in inscrisuri, a 
scrisului de mana si a altor categorii de falsuri 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
1 

ELEMENTE  DE  TACTICA  CRIMINALISTICA APLICATE 
IN ACTIVITATILE DE URMARIRE PENALA 
Cercetarea la fata locului : reguli tactice criminalistice 
de investigare a scenei infractiunii 
Procesul verbal de cercetare la fata locului. 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
3 

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

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
2 

Tactica ascultarii martorilor 
 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
1 

Particularitati tactice ale audierii persoanei vatamate 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
1 

Tactica ascultarii suspectului sau a inculpatului 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
1 

Tactica efectuarii perchezitiei: ridicarea de obiecte si 
inscrisuri. 
Tactica efectuarii perchezitiei in sistemele informatice. 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
1 

Reguli si procedee tactice aplicate in efectuarea unor 
acte de urmarire penala 
 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
1 

METODOLOGIA  INVESTIGARII UNOR FAPTE PENALE 
Metodologia investigarii infractiunilor de omucidere 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
1 

Elemente metodologice privind investigarea 
criminalistica a infractiunilor din domeniul afacerilor 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
1 

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

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

 
nr.ore de curs 

alocate 



Prezentare power –point 2 

Elemente metodologice privind investigarea 
criminalistica a infractiunilor din domeniul criminalitatii 
organizate 
 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
1 

Elemente metodologice de investigare a infractiunilor 
de coruptie 
 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
1 

Elemente metodologice de investigare a infracțiunilor 
din domeniul criminalității  informatice 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 
Prezentare power –point 

 
nr.ore de curs 

alocate 
1 

8. 2 Seminar/laborator 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Principiile si metodologia investigațiilor criminalistice 
Dezbatere 
Studiu de caz 
Dialog 

Nr.ore de seminar alocate 
1 

Tehnici moderne de laborator destinate investigațiilor 
criminalistice 

Dezbatere 
Studiu de caz 
Dialog 
Brainstorming 
Prezentare power-
point 

Nr.ore de seminar alocate 
1 

Metode moderne de identificare trasologică a 
persoanelor 

Dezbatere 
Studiu de caz 
Dialog 
Brainstorming 
Prezentare power-
point 

Nr.ore de seminar alocate 
1 

Tipologia investigării principalelor urme biologice de 
natura umana  

Dezbatere 
Studiu de caz 
Dialog 
Brainstorming 
Prezentare power-
point 

Nr.ore de seminar alocate 
1 

Tehnici de identificare a persoanelor după 
semnalmente exterioare, după voce si prin alte 
elemente criminalistice 

Dezbatere 
Studiu de caz 
Dialog 
Brainstorming 
Prezentare power-
point 

Nr.ore de seminar alocate 
1 

Elementele de balistică judiciară Dezbatere 
Studiu de caz 
Dialog 
Brainstorming 
Prezentare power-
point 

Nr.ore de seminar alocate 
1 

Cercetarea criminalistică a falsului în înscrisuri, a 
scrisului de mana si a altor categorii de falsuri 

Dezbatere 
Studiu de caz 
Dialog 
Brainstorming 
Prezentare power-
point 

Nr.ore de seminar alocate 
1 

Tactica ascultării martorilor Dezbatere 
Studiu de caz 
Dialog 
Brainstorming 
Prezentare power-
point 

Nr.ore de seminar alocate 
1 

Tactica ascultării suspectului sau a inculpatului Dezbatere 
Studiu de caz 
Dialog 
Brainstorming 
Prezentare power-
point 

Nr.ore de seminar alocate 
1 



Tactica efectuării percheziției: ridicarea de obiecte si 
înscrisuri 

Dezbatere 
Studiu de caz 
Dialog 
Brainstorming 
Prezentare power-
point 

Nr.ore de seminar alocate 
1 

Cercetarea la fata locului : reguli tactice criminalistice 
de investigare a scenei infracțiunii 

Dezbatere 
Studiu de caz 
Dialog 
Brainstorming 
Prezentare power-
point 

Nr.ore de seminar alocate 
1 

Metodologia investigării infracțiunilor de omucidere Dezbatere 
Studiu de caz 
Dialog 
Brainstorming 
Prezentare power-
point 

Nr.ore de seminar alocate 
1 

Elemente metodologice de investigare a infracțiunilor 
de corupție 

Dezbatere 
Studiu de caz 
Dialog 
Brainstorming 
Prezentare power-
point 

Nr.ore de seminar alocate 
1 

Elemente metodologice de investigare a infracțiunilor 
din domeniul criminalității  informatice 

Dezbatere 
Studiu de caz 
Dialog 
Brainstorming 
Prezentare power-
point 

Nr.ore de seminar alocate 
1 

Bibliografie: 
 
E.  Stancu, (2016) Tratat  de  Criminalistică, Ed. a VI-a revizuită și adăugită, Universul Juridic, București 
E. Stancu, M. Ruiu, (2016), Criminalistică, Tehnici de investigare traseologică, Universul Judiric, București 
E. Stancu, (2010) Tratat  de  Criminalistică, Ed. a V-a revizuită și adăugită, Universul Juridic, București 
Val McDermid, (2014), Forensic: The Anatomy of Crime, Profile Books Ltd, Great Britain 
Camil Suciu, (1972) Criminalistică, Ed. Didactică și Pedagogică, București 
I.Mircea , (1998) Criminalistică, Ed.Lumina Lex, București 
Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău (coordonatori), CorinaVoicu, RalucaMoroșanu, 

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

Mihai Chiriță – Codul de procedură penală comentat, ediţia a 3-a, Editura Hamangiu, București, 

2017 

ILIE PASCU, ANDREEA SIMONA UZLAU, GHEORGHE MUSCALU, Drept penal. Partea 

generala. Editia a 4 a, Ed Hamangiu, 2016 

Brent, T. E. (2008). Criminal Profiling. An introduction to behavioral evidence analysis. Burlington: Elsevier. 
Geberth, V. J. (2006). Practical Homicide Investigation. Tactics, Procedures and Forensic Techniques (Ediţia a 
IV-a ed.). New York: Taylor&Francis. 
Ciopraga, A. (1996). Criminalistica-Tratat de tactică. Iaşi: Editura Gama. 
Ştefănescu, P., & Cârjan, L. (2001). Ştiinţă versus Crimă. Bucureşti: Editura Curtea Veche. 
Platt, R. (2003). Crime Scene, the ultimate guide to forensic science. New York: DK Publishing. 
Dan, N., & Anghelescu, I. (1984). Dicţionar de criminalistică. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 
Bercheşan, V., & Ruiu, M. (2004). Tratat de tehnică criminalistică. Bucureşti: Editura Little Star. 
Kirk, P. L. (1974). Crime Investigation (a II-a ed.). New York: Willey. 
Stancu, E. (2007). Tratat de Criminalistică (Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită). Bucureşti: Editura Universul 
Juridic. 
Păşescu, G., & Constantin, I. (1996). Secretele amprentelor papilare. Bucureşti: Editura Naţional. 
Cârjan, L., & Chiper, M. (2009). Criminalistică. Tradiţie şi modernism. Bucureşti: Editura Curtea Veche. 
Păşescu, G. (2000). Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei. Bucureşti: Editura Naţional. 
Mircea, I. (1999). Criminalistica. Bucureşti: Editura Lumina Lex. 
Bercheşan, V. (2002). Cercetarea penală (Criminalistica - Teorie şi Practică). Îndrumar complet de cercetare 
penală (Ediţia a II-a ed.). Bucureşti: Editura Icar. 
Vladimir Belis,(2021), Medicina legala in facultatile de drept si justitie, Bucuresti, Editura Universul Juridic. 
Cârjan, L. (2005). Tratat de Criminalistică. Bucureşti: Editura Pinguin Book. 
Culcea, D. (1998). Criminalistică. Note de curs. Bucureşti: Editura Naţional. 
Ionescu, F. (2007). Criminalistica (Vol. I). Bucureşti: Editura Universitară. 
Ciopraga, A., & Iacobuţă, I. (1997). Criminalistică. Iaşi: Editura Fundaţiei „Chemarea”. 
Cătuna, N. V. (2008). Criminalistică. Bucureşti: Editura C.H. Beck, Codul de Procedură Penală. 



 

 
10. Evaluare 

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

din nota 
finală 

10.4  
Curs 

3 întrebări:  
-o întrebare din tehnica 
criminalistică,  
- o întrebare din tactica 
criminalistică, 
- o întrebare din 
metodologie. Fiecare 
răspuns corect este notat 
cu 3 puncte, la care se 
adauga un punct din oficiu. 
Nr. examinatori: 2 

Evaluare finală – examen scris  
 

70% 

10.5 
Seminar/laborator 

2 activități din cele 
enumerate la „Metode„ 
-Câte un punct pentru 
fiecare temă/test/referat, etc.  

Testare continuă pe parcursul 
semestrului, activităţile gen teme/ 
referate/ eseuri / traduceri / proiecte 

20% 

 Se acordă 1 punct din oficiu 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

- răspunsul corect la 2 din întrebările de examen 

 
 
Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  
01.10.2021 Lector univ.dr.Gheorghe Muscalu Lector univ.dr.Teodor Manea 
   
Data avizării în departament                       Semnătura directorului de departament 

 01.10.2021                        Lector univ.dr.Bogdan Virjan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din 
străinătate; 

- În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice, practice 
(inclusiv empirice, în domeniu). 



 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPT PROCESUAL PENAL(3) 

      Codul disciplinei 4.7.5 

2.2 Titularul activităţilor de curs 
Lector univ.dr.Rodica Burdușel 

Lector univ.dr.Georgiana Teodorescu 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Drd. Costin Cristian Pusca 

 

2.4 Anul de 

studiu 
IV 

2.5 

Semestrul  
I 

2.6 Tipul de 

evaluare 
E7 

2.7 Regimul 

disciplinei 

DF/

DO 

 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 
din care:    

3.2 curs 
2 

 

3.3 seminar/laborator 
2 

3.4 Total ore din planul  

      de învăţământ 
56 

din care:    

3.5 curs 
28 

 

3.6 seminar/laborator 
28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 22 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  22 

Tutoriat  - 

Examinări 3 

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

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

 

 

 

 

 

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  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  
 

 

4.2 de competenţe 

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

• -Tehnice: operare PC 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  



 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Căile extraordinare de atac 

 

Prelegere, 

Explicaţia, 

problematizarea, 

simularea de 

situatii 

7 ore 

2. Dispoziții privind asigurarea unei practici 

judiciare unitare 

Prelegere, 

explicaţia, 
7 ore 

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

In cazul desfasurarii activitatilor didactice online, acestea se vor desfasura pe platforma 

Microsoft Teams utilizandu-se toate mijloacele puse la dispozitie de aceasta platforma, 

iar in cazul desfasurarii activităților didactice fizic, acestea se vor desfasura in 

Amfiteatru utilizându-se mijloacele moderne existente. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

In cazul desfasurarii activitatilor didactice online, acestea se vor desfasura pe platforma 

Microsoft Teams utilizandu-se toate mijloacele puse la dispozitie de aceasta platforma, 

iar in cazul desfasurarii activităților didactice fizic, acestea se vor desfasura in Sala de 

seminar utilizându-se mijloacele moderne existente. 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
o
m

p
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p
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o
n

a
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• Competențe profesionale: 

CP1 – Însușirea, înțelegerea și folosirea conceptelor, instituțiilor, principiilor şi a teoriei 

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. 

 

C
o
m
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n
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• Competențe transversale: 

CT1 – Identificarea oportunităților de formare profesională și valorificarea eficientă a 

metodelor de însușire și valorificare a cunoștințelor pentru formarea profesională. 

CT2 – Valorificarea cunoștințelor teoretice și aplicarea acestora la cazuistica practică. 

 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Dobândirea cunoștințelor specifice dreptului procesual penal și 

înțelegerea acestora în practica juridică. 

 

7.2 Obiectivele specifice  

 

 

 

 

 

-  Legătura dintre dreptul substanțial (material) și dreptul procesual 

penal. 

 - Însușirea noțiunilor teoretice din partea generală a dreptului 

procesual penal și utilizarea acestora în partea specială. 

 - Urmărirea principiilor de independență și imparțialitate a 

instanțelor.  

 -  Respectarea normelor de procedură în cadrul procesului penal și 

respectarea drepturilor părților și subiecților procesuali principali. 

 - Urmărirea permanentă a legislației conexe și a modificărilor 

noului Cod de procedură penală. 

 



problematizarea, 

simularea de 

situaţii 

3. Executarea hotărârilor penale 

 

Prelegere, 

explicaţia, 

problematizarea, 

simularea de 

situaţii 

7 ore 

4. Proceduri speciale 

 

Prelegere, 

explicaţia, 

problematizarea, 

simularea de 

situaţii 

7 ore 

Bibliografie: 
1. Fise de procedura penală - pentru admiterea în magistratură şi avocatură – Editura Hamangiu 2016- 520 pagini - 

ISBN/ISSN: 978-606-27-0566-4; 

2. Fise de procedura penală - pentru admiterea în magistratură şi avocatură Ed. A 2-a, revizuita şi adăugita – 

Editura Hamangiu 2017- 630 pagini - ISBN/ISSN: 978-606-27-0835-1; 

3. Fise de procedura penală - pentru admiterea în magistratură şi avocatură Ed. A 3-a, revizuita şi adaugita– 

Editura Hamangiu 2018- 720 pagini - ISBN/ISSN: 978-606-27-1095-8; 

4. Teste grila de drept procesual penal – ed. a 3-a revizuita şi adăugita autor Paraschiv Carmen – Editura Hamangiu 2017 – 292 

pagini – ISBN 978-606-27-0880-1; 

5. Drept procesual penal – Partea generală. Note de curs, coordonator Paraschiv Carmen, Editura Hamangiu 2016, 326 pagini 

– ISBN 978-606-27-0713-2; 

6. Drept procesual penal – Partea specială. Note de curs, coordonator Paraschiv Carmen, Editura Hamangiu 2017, 298 pagini 

– ISBN 978-606-27-0855-9; 

7. Ion Neagu, Mircea Damaschin- Tratat de procedură penală, partea generală, partea specială, Editura Universul Juridic, 

București, 2018; 

8. Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău, Codul de procedură penală-comentat, ed. a 3-a, revizuită şi adăugită, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2018; 

9. Mihail Udroiu – Procedură penală, partea generală. Partea specială – ediţia a 6-a, Sinteze şi grile, Editura CH Beck, Bucureşti, 

2019; 

10. Mihail Udroiu, Fişe de procedură penală, partea generală, ed. a 3-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018; 

11. Mihail Udroiu, Fişe de procedură penală, partea specială, ed. a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018; 

12. Codul de procedură penală, comentariu pe articole, coordonator M.Udroiu, ed. a 2-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2017; 

13. Gheorghiţă Mateuţ – Procedură penală – partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019; 

14. Mihail Udroiu, Dicţionar de drept penal şi de procedură penală, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2009; 

15. G. Antoniu, N. Volonciu, N. Zaharia Dicţionar de procedură penală, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1988; 

16. Lucian Săuleanu, Sebastian Răduleţu, Dicţionar de expresii juridice latine, Ed CH Beck, Bucureşti, 2007; 

17. Anastasiu Crişu – Drept procesual penal, partea specială, Editura. Hamangiu, Bucureşti, 2019; 

18. Vintilă. Dongoroz şi alţii-Explicaţii teoretice ale codului de procedură penală, vol. I şi II, Ed. Academiei 1975-1976; 

19. George. Antoniu, N. Volonciu-Practică judiciară penală, vol. IV, Ed. Academiei, 1993; 

20. Grigore. Theodoru-Drept procesual penal, partea generală şi partea specială, Ed. Cugetarea Iaşi, 1998; 

21. N. Volonciu-Tratat de procedură penală, partea generală, vol. I, Ediţia a III-a, Ed. PAIDEA, Bucureşti, 1998; 

22. N. Volonciu-Tratat de procedură penală, partea specială, vol. II, 1998; 

23. Codul de procedură penală (cu modificări la zi);  

24. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale; 

25. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, actualizată;  

26. Legile de organizare şi funcţionare a Curţii Supreme de Justiţie şi a instanţelor şi parchetelor militare. Noul Cod de procedura 

penala si 7 legi usuales, Editie ingrijita de Prof. Univ.Dr. Paraschiv Carmen; 

27. Teste grilă pentru examene de an, licenţă şi admitere în profesiile juridice, ed. a 3-a, revizuită şi adăugită, Coordonator 

Prof.Univ.Dr.Iosif.R. Urs; 

28. Teste grilă de drept procesual penal, ediţiile 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

8. 2 Seminar/laborator 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Căile extraordinare de atac 

 

Rezolvare grile şi 

speţe cu 

motivarea 

răspunsului. 

Verificare teorie 

prin întrebări. 

7 ore 

2. Dispoziții privind asigurarea unei practici 

judiciare unitare 

Rezolvare grile şi 

speţe cu 
7 ore 

https://lege5.ro/Gratuit/hazdkmbs/legea-nr-304-2004-privind-organizarea-judiciara?d=2019-10-23


motivarea 

răspunsului. 

Verificare teorie 

prin întrebări. 

3. Executarea hotărârilor penale 

 

Rezolvare grile şi 

speţe cu 

motivarea 

răspunsului. 

Verificare teorie 

prin întrebări. 

7 ore 

4. Proceduri speciale 

 

Rezolvare grile şi 

speţe cu 

motivarea 

răspunsului. 

Verificare teorie 

prin întrebări. 

7 ore 

Bibliografie: 
1. Fise de procedura penală - pentru admiterea în magistratură şi avocatură – Editura Hamangiu 2016- 520 pagini - 

ISBN/ISSN: 978-606-27-0566-4; 

2. Fise de procedura penală - pentru admiterea în magistratură şi avocatură Ed. A 2-a, revizuita şi adăugita – 

Editura Hamangiu 2017- 630 pagini - ISBN/ISSN: 978-606-27-0835-1; 

3. Fise de procedura penală - pentru admiterea în magistratură şi avocatură Ed. A 3-a, revizuita şi adaugita– 

Editura Hamangiu 2018- 720 pagini - ISBN/ISSN: 978-606-27-1095-8; 

4. Teste grila de drept procesual penal – ed. A 3-a revizuita şi adăugita autor Paraschiv Carmen – Editura Hamangiu 2017 – 

292 pagini – ISBN 978-606-27-0880-1; 

5. Drept procesual penal – Partea generală. Note de curs, coordonator Paraschiv Carmen, Editura Hamangiu 2016, 326 pagini 

– ISBN 978-606-27-0713-2; 

6. Drept procesual penal – Partea specială. Note de curs, coordonator Paraschiv Carmen, Editura Hamangiu 2017, 298 pagini 

– ISBN 978-606-27-0855-9; 

7. Ion Neagu, Mircea Damaschin- Tratat de procedură penală, partea generală, partea specială, Editura Universul Juridic, 

București, 2018; 

8. Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău, Codul de procedură penală-comentat, ed. a 3-a, revizuită şi adăugită, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2018; 

9. Mihail Udroiu – Procedură penală, partea generală. Partea specială – ediţia a 6-a, Sinteze şi grile, Editura CH Beck, Bucureşti, 

2019; 

10. Mihail Udroiu, Fişe de procedură penală, partea generală, ed. a 3-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018; 

11. Mihail Udroiu, Fişe de procedură penală, partea specială, ed. a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018; 

12. Codul de procedură penală, comentariu pe articole, coordonator M.Udroiu, ed. a 2-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2017; 

13. Gheorghiţă Mateuţ – Procedură penală – partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019; 

14. Mihail Udroiu, Dicţionar de drept penal şi de procedură penală, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2009; 

15. G. Antoniu, N. Volonciu, N. Zaharia Dicţionar de procedură penală, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1988; 

16. Lucian Săuleanu, Sebastian Răduleţu, Dicţionar de expresii juridice latine, Ed CH Beck, Bucureşti, 2007; 

17. Anastasiu Crişu – Drept procesual penal, partea specială, Editura. Hamangiu, Bucureşti, 2019; 

18. V. Dongoroz şi alţii-Explicaţii teoretice ale codului de procedură penală, vol. I şi II, Ed. Academiei 1975-1976; 

19. G. Antoniu, N. Volonciu-Practică judiciară penală, vol. IV, Ed. Academiei, 1993; 

20. Gr. Theodoru-Drept procesual penal, partea generală şi partea specială, Ed. Cugetarea Iaşi, 1998; 

21. N. Volonciu-Tratat de procedură penală, partea generală, vol. I, Ediţia a III-a, Ed. PAIDEA, Bucureşti, 1998; 

22. N. Volonciu-Tratat de procedură penală, partea specială, vol. II, 1998; 

23. Codul de procedură penală (cu modificări la zi);  

24. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale; 

25. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, actualizată;  

26. Legile de organizare şi funcţionare a Curţii Supreme de Justiţie şi a instanţelor şi parchetelor militare. Noul Cod de procedura 

penala si 7 legi usuales, Editie ingrijita de Prof. Univ.Dr. Paraschiv Carmen; 

27. Teste grilă pentru examene de an, licenţă şi admitere în profesiile juridice, ed. a 3-a, revizuită şi adăugită, Coordonator 

Prof.Univ.Dr.Iosif.R. Urs; 

28. Teste grilă de drept procesual penal, ediţiile 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

  

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Conţinutul disciplinei este în conformitate cu cerințele pieţei juridice, avându-se în vedere, cu 

precădere, tematica și bibliografia necesară pregătirii în vederea promovării examenelor de intrare 

în profesiile juridice (avocatură, magistratură, probaţiune etc). 

https://lege5.ro/Gratuit/hazdkmbs/legea-nr-304-2004-privind-organizarea-judiciara?d=2019-10-23


 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4  

Curs 

Insusirea  problematicii 

prezentata la curs 

Evaluare finală prin probă scrisă în 

sala de clasă (forma fizică sau on-

line) 

100% 

   

10.5 

Seminar/laborator 

Contributia studentului la 

seminarii 

 - 

   

 Nu se acordă un punct din oficiu, ci se au în vedere activitatea 

de la seminar şi prezenţa la curs la momentul stabilirii notei 

          - 

10.6 Standard minim de performanţă 

Rezolvarea subiectelor pentru obţinerea notei minime de trecere-5(cinci) 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

01.10.2021 Lector univ.dr.Rodica Burdușel 

Lector univ.dr.Georgiana Teodorescu 

Drd.Costin Cristian Pusca 

 

Data avizării în departament                       Semnătura directorului de departament 

01.10.2021                               Lector univ.dr.Bogdan Virjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Solutionarea alternativa a conflictelor 

      Codul disciplinei D.4.7.6 

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

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 
- 

2.4 Anul de 

studiu 
IV 

2.5 

Semestrul  
I 

2.6 Tipul de 

evaluare 
E7 

2.7 Regimul 

disciplinei 

DS/ 

DO 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 
din care:    

3.2 curs 
2 

 

3.3 seminar/laborator 
1 

3.4 Total ore din planul  

      de învăţământ 
42 

din care:    

3.5 curs 
28 

 

3.6 seminar/laborator 
1 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 3 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  3 

Tutoriat  - 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 8 

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite 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  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2de competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

In conditiile desfasurarii activitatii didactice in mediul online, cursul se 

desfasoara pe platforma Teams. 

In conditiile desfasurarii activitatii didactice cu prezenta fizica, cursul se 

desfasoara in sali cu acces la internet si cu echipament de predare 

multimedia 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 

 

In conditiile desfasurarii activitatii didactice in mediul online, seminarul 

se desfasoara pe platforma Teams. 



 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs  Metode de predare Observaţii 

1.Consideratii generale referitor la  metodele alternative de 

solutionare a conflictelor. Trasaturi, avantaje, caracteristici, 

corelatie 
Prelegere,curs interactiv 2 ore 

2. Metodele alternative de solutionare a litigiilor. Domeniu 

de aplicare. 
Prelegere,curs interactiv 2 ore 

3. Metodele alternative de solutionare a litigiilor. 

Reglementari legale nationale 
Prelegere,curs interactiv 2 ore 

4. Aspecte particulare ale legislatiei europene referitor la 

metodele alternative de solutionare a disputelor 
Prelegere,curs interactiv 4 ore 

5.Aspecte teoretice si practice cu privire la procedura 

arbitrala 
Prelegere,curs interactiv 2 ore 

6. Aspecte teoretice si practice cu privire la procesul de 

mediere. Regulile ICC ale medierii 
Prelegere,curs interactiv 2 ore 

7. Reglementarile UNCITRAL si metodele alternative de 

solutionare a litigiilor  
Prelegere,curs interactiv 2 ore 

8. Corelatia intre regulile de arbitraj ale Camerei de Comert 

International de la Paris si regulile medierii aceluiasi 

organism international. 
Prelegere,curs interactiv 2 ore 

In conditiile desfasurarii activitatii didactice cu prezenta fizica, seminarul 

se desfasoara in sali cu acces la internet si cu echipament de predare 

multimedia 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

CP1. Descrierea conceptelor si institutiilor specifice solutionarii alternative a litigiilor; 

CP2. Identificarea particularitatilor conceptelor si institutiilor  utilizate in studiul 

procedurilor alternative de solutionare a litigiilor; 

CP3. Identificarea normelor juridice aplicable si a principalelor instrumente juridice 

europene si internationale in materia solutionarii alternative a litigiilor; 

CP4.  Identificarea surselor de informare in materia procedurilor alternative de solutionare a 

litigiilor 

CP5. Utilizarea dispozitiilor normative internationale in analiza situatiilor conflictuale si 

solutionarea acestora prin raportare la diferite proceduri alternative. 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficiente si competitiv cu respectarea 

regulilor deontologice specifice domeniului; 

CT2. Aplicarea tehnicilor de nunca eficiente in echipa cu respectarea palierelor ierarhice; 

CT3. Utilizarea eficietna a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare 

profesionala asistata, in limba romana cat si intr.-o limba straina de circulatie internationala.  

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Cunoasterea si intelegerea normelor si principiilor procedurilor 

alternative de solutionare a conflictelor in raport de legislatia in vigoare 

la nivel national si comunitar in domeniu. 

7.2 Obiectivele specifice  

 

 

 

 

 

Insusirea legislatiei in domeniu; 
Insusirea conceptelor la nivel teoretic;  
Corelarea si aplicarea conceptelor la nivel teoretic cu practica; 
Corelarea cunostintelor teoretice cu abilitatea de a le aplica in practica; 
Intelegerea importantei procedurilor extrajudiciare/alternative de 

solutionare a conflictelor in contextul accesului liber la justitie. 



9. Institutii internationale  de arbitraj – LCIA, ICSID, 

VIAC,PCA Haga, etc 
Prelegere, curs interactiv 4 ore 

10.  Necesitatea imbunatatirii cadrului legislativ national cu 

privire la caile extrajudiciare de solutionare a litigiilor in 

contextul uniformizarii dreptului la nivel european 
Prelegere, curs interactiv 2 ore 

11. Metodele ADR in contextul dreptului international 

privat 
Prelegere, curs interactiv 4 ore 

Bibliografie: 
- Manuela Sirbu – „Metodele ADR in contextul european si international”, curs universitar, 

Ed. Universul Juridic, Bucuresti 2020 

- Manuela Sirbu – „Metodele alternative de solutionare a litigiilor, Evaluarea cunoasterii si utilizarii 

acestora in contextul reglementarilor europene”, Ed Academiei Romane, Bucuresti, 2018 

- Manuela Sirbu, Monica Croitoru – Solutionarea alternativa a litigiilor -  Medierea conflictelor, 

Bucuresti, Ed. Universul Juridic, 2015; 
- Legea 192/2006 modificata; 

- Directiva 2008/52/CE; 
- Directiva 2013/11/CE si Regulamentul nr. 524/2013; 
- Regulile ICC Paris ale medierii si arbitrajului; 
- Constitutia Romaniei; 
- Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; 
- Codul de procedura civila 

- Regulile arbitrale ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si 

Industrie a Romaniei; 
- Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. 
- Carlos Esplugues and Silvia Barona, „Global Perspectives on ADR”; 

- Henry Brown, Arthur Marriott, „ADR: Principles and Practice”2011; 
- Culegere de hotarari judecatoresti pronuntate in materia medierii, Editura Universitara, Bucuresti, 

2011; 
- Lucy reed, Jan Paulsson, Nigel Blckaby – Guide to ICSID Arbitration, Wolters Kluwer, Second 

Edition, 2011 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Consideratii generale referitor la  metodele alternative de 

solutionare a conflictelor. Trasaturi, avantaje, caracteristici, 

corelatie 

Dezbatere/ 

Aplicații practice 
2 ore 

2. Metodele alternative de solutionare a litigiilor. 

Reglementari legale nationale 
Dezbatere/ 

Aplicații practice 
2 ore 

3. Aspecte teoretice si practice cu privire la procedura 

arbitrala 
Dezbatere/ 

Aplicații practice 
2 ore 

4. Aspecte teoretice si practice cu privire la procesul de 

mediere. Regulile ICC ale medierii 
Dezbatere/ 

Aplicații practice 
2 ore 

5. Reglementarile UNCITRAL si metodele alternative de 

solutionare a litigiilor 
Dezbatere/ 

Aplicații practice 
2 ore 

6. Corelatia intre regulile de arbitraj ale Camerei de Comert 

International de la Paris si regulile medierii aceluiasi 

organism international 

Dezbatere/ 

Aplicații practice 
2 ore 

7. . Institutii internationale  de arbitraj – LCIA, ICSID, 

VIAC,PCA Haga, etc 
Dezbatere/ 

Aplicații practice 
2 ore 

Bibliografie:  
- Manuela Sirbu – „Metodele ADR in contextul european si international”, curs universitar, Ed. Universul 

Juridic, Bucuresti 2020 

- Manuela Sirbu – Metodele alternative de solutionare a litigiilor, Evaluarea cunoasterii si utilizarii acestora in 

contextul reglementarilor europene, Ed Academiei Romane, Bucuresti, 2018 

- Manuela Sirbu, Monica Croitoru – Solutionarea alternativa a litigiilor -  Medierea conflictelor, Bucuresti, Ed. 

Universul Juridic, 2015; 

- Legea 192/2006 modificata; 

- Directiva 2008/52/CE; 

- Directiva 2013/11/CE si Regulamentul nr. 524/2013; 

- Regulile ICC Paris ale medierii si arbitrajului; 

- Constitutia Romaniei; 

- Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; 



- Codul de procedura civila 

- Regulile arbitrale ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a 

Romaniei; 

- Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. 

- Carlos Esplugues and Silvia Barona, „Global Perspectives on ADR”; 

- Henry Brown, Arthur Marriott, „ADR: Principles and Practice”2011; 

- Culegere de hotarari judecatoresti pronuntate in materia medierii, Editura Universitara, Bucuresti, 2011; 

- Lucy Reed, Jan Paulsson, Nigel Blckaby – Guide to ICSID Arbitration, Wolters Kluwer, Second Edition, 2011 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4  

Curs 

 Examen oral 70% 

   

10.5 

Seminar/laborator 

Realizarea cerintelor 

aferente formelor de  

evaluare la seminar. 

 20% 

Se acordă 1 punct din oficiu 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

- participare activa la seminar 

- participare la curs 

Pentru promovare nota la evaluarea finala trebuie sa fie minim cinci. 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

01.10.2021 Lector univ.dr. Sirbu Manuela Lector univ.dr. Sirbu Manuela 

 

Data avizării în departament                       Semnătura directorului de departament 

01.10.2021                      Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Continutul cursului ofera cunostinte si abilitati in sensul optimizarii eficientei gestionarii/aplicarii 

unui procedeu de solutionare alternativa a litigiilor.  



 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ 

      Codul disciplinei 4.8.7. 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr.Adrian Milutin Truichici 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 
- 

2.4 Anul de 

studiu 
IV 

2.5 

Semestrul  
II 

2.6 Tipul de 

evaluare 
V8 

2.7 Regimul 

disciplinei 

DS/

DO 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 
din care:    

3.2 curs 
2 

 

3.3 seminar/laborator 
- 

3.4 Total ore din planul  

      de învăţământ 
24 

din care:    

3.5 curs 
24 

 

3.6 seminar/laborator 
- 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  4 

Tutoriat  - 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 26 

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite 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  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

 

• Drept penal.Partea generală 

• Drept penal.Partea specială 

 

 

 

4.2 de competenţe 
• Tehnice: operare PC 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

În cazul în care activitatea didactica se desfasoara online, activitatea de 

curs se organizeaza pe platforma Microsoft Teams utilizandu-se toate 

mijloacele puse la dispozitie de aceasta. În cazul în care activitatea 



 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. 1. Introducere în  studiul cooperării  judiciare internaţionale în 
materia penală. 

 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

nr.ore de curs alocate 
2 
 

2. Convenţii în domeniul cooperării judiciare internaţionale. 
 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

nr.ore de curs alocate 
2 
 

 

3. Consideraţii generale referitoare la extrădare ca principala 
modalitate de asistenţă judiciară  internaţională în 
combaterea criminalităţii. 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

nr.ore de curs alocate 
2 
 

didactica se desfasoara fizic, cursul se organizeaza în săli cu echipament 

de predare multimedia 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
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o
n

a
le

 

• Competențe profesionale: 
CP1.  Cunoaştere şi înţelegere  

- Cunoaşterea şi înţelegerea obiectului Cooperării  judiciare internaţionale în materia penală. 
- Cunoaşterea evoluţiei incriminărilor la nivel internaţional şi a tendinţelor de cooperare judiciară 

internaţională în materie penală. 
- Însuşirea principiilor care guvernează cooperarea judiciară internaţională în materia penală şi a regulilor 

de aplicare a normelor de cooperare judiciară internaţională în materia penală. 
CP2.  Explicare şi interpretare 

- Explicarea şi interpretarea obiectului  Cooperării  judiciare internaţionale în materia penală. 
- Explicarea poziţiei şi  rolul autorităţilor judiciare din diferite ţării care sunt implicate în derularea unor forme 

de cooperare la nivel internaţional în materie penală. 
- Interpretarea normelor privind formele şi modalităţile de conlucrare şi asistenţă internaţională în materie 

penală. 
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• Competențe transversale: 
CT1. Instrumental – aplicative 

- Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practica judiciară. 
- Corelarea dispozţiilor de procedură penală naţionale, având implicaţii internaţionale, cu cele de  

cooperare judiciară internaţională în materia penală izvorâte din convenţii internaţionale specifice. 
 
 

CT2.  Atitudinale 
- Înţelegerea importanţei  Cooperării  judiciare internaţionale în materia penală. 
- Înţelegerea necesităţii îndeplinirii scopului legii penale la nivel internaţional. 
- Înţelegerea principiilor şi metodelor de lucru la nivel european în materie penală. 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

- Cunoaşterea şi înţelegerea obiectului  Cooperării  judiciare internaţionale în materia 
penală în raport cu Dreptul penal intern. 
-Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite. 
-Corelaţia legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări. 

 

7.2 Obiectivele specifice  

 

 

 

 

 

- Explicarea şi interpretarea obiectului  Cooperării  judiciare internaţionale  în materia 
penală. 

- Cunoaşterea textului de incriminare a faptei. 
- Încadrarea juridică a faptei. 

- Stabilirea sancţiunii de drept  pentru infracţiunea săvârşită. 



  

 

4. Noţiuni aprofundate privind extrădarea. 

     
 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

nr.ore de curs alocate 
2 

 

5. Procedura extrădării din România. 
 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

nr.ore de curs alocate 
2 

 
6. Soluţionarea  cererilor de extrădare şi punerea în executare. 

 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

nr.ore de curs alocate 
2 

 

7. Solicitarea extrădării de către România. Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

 
nr.ore de curs alocate 

2 

8. Dispozitii comune privind extrădarea. 

 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

nr.ore de curs alocate 
2 

 

9. Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene. 

 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

nr.ore de curs alocate 
2 

10.Mandatul european de arestatre.Soluţionare  şi executare.                                               Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

nr.ore de curs alocate 
2 

11. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor represive europene. 

 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

nr.ore de curs alocate 
2 

12. Dispoziţii referitoare la executarea hotărârilor represive 
europene. 
 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

nr.ore de curs alocate 
2 

 

Bibliografie:  

         N.Neagu,D.Dediu,Cooperare judiciară internaţională în materie penală,Ediţia a 2-a,Ed.Universul 
Juridic,Bucureşti, 2021; 

         B.Micu,R.Slăvoiu ,Cooperare judiciară internaţională în materie penală,Ed.Hamangiu,Bucureşti ,2020; 
         E.G.Crişan, H.Kadar, Cooperarea judiciară internaţională în materie penală,Ed.C.H. 

Beck,Bucureşti,2018; 
            A.M. Truichici,L.Neagu,Drept procesual penal.Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene,  Ed.   

          Universul  Juridic,Bucureşti,2018; 
          A.M. Truichici,L.Neagu,Drept penal.Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene,Ed.Universul    

Juridic,Bucureşti,2017; 

•   A.Boroi,I.Rusu,M.I.Rusu,Tratat de cooperare judiciară internaţională în materie 
penală,Ed.C.H.Beck,Bucureşti,2016 ; 

•   I.C.Morar,Cooperarea judiciară internaţională în materie penală,Ed.Hamangiu,Bucureşti,2014; 

•      L.Dumitrescu,Cooperare judiciară în materia penală în Uniunea Europeană Ed.Pro    

•      Universitaria,Bucureşti,2013; 

•      N.Neagu, Cooperarea judiciară internaţională în materie penală,Ed.Universul    Juridic,Bucureşti,2012; 

• A.Crişu, Cooperarea judiciară internaţională în materie penală,Editura Universităţii din Bucureşti,2011; 

• C. Sima,Drept penal internaţional,Editura Universităţii Titu Maiorescu,Bucureşti, 2010; 

• A.Boroi,I.Rusu,Cooperarea judiciară internaţională în materie penală,Editura C.H. 
Beck,Bucureşti,2008; 

• T.Mrejeru,B.Mrejeru, Cooperarea judiciară internaţională în materie penală, Editura Universitără, 
Bucureşti, 2008; 

• N.Lupulescu, Extrădarea,Editura Luceafărul,Bucureşti,2004; 

• M. M. Pivniceru,Răspunderea penală în dreptul internaţional,Editura Polirom, Iaşi,2000; 

• Mark Henzelin,Le principe de l universalite en droit penal international.Droit et obligation pour les Etats 
de poursuivre et juger selon le principe de l universalite,Editions Helbing$ Lichtenhahn 
Verlang,Basel,2000 . 
   

 



 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4  

Curs 

 Examen scris 90% 

   

10.5 

Seminar/laborator 

   

   

 Se acordă un punct din oficiu 10% 

10.6 Standard minim de performanţă                 

Rezolvarea subiectelor în vederea obţinerii notei minime de trecere. 

Răspunsul corect la 2 din întrebările de examen  

 

 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

01.10.2021 Conf.univ.dr. Truichici  

Milutin-Adrian 

 

 

   

Data avizării în departament                       Semnătura directorului de departament 

01.10.2021                       Lector univ.dr.Bogdan Virjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară; 

• În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere ultimele modificări legislative, aspecte teoretice și practice 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPT PROCESUAL CIVIL(3) 

      Codul disciplinei D.4.8.8 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.Gabriela Răducan 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 
Lector univ.dr.Carolina Maria Niță 

2.4 Anul de 

studiu 
IV 

2.5 

Semestrul  
II 

2.6 Tipul de 

evaluare 
E8 

2.7 Regimul 

disciplinei 

DF/ 

DO 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 
din care:    

3.2 curs 
2 

 

3.3 seminar/laborator 
2 

3.4 Total ore din planul  

      de învăţământ 
48 

din care:    

3.5 curs 
24 

 

3.6 seminar/laborator 
24 

Distribuţia fondului de timp  ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

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

Tutoriat  - 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 102 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 

 

 

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  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de 

competenţe 

• -Lingvistice: cunoașterea a cel puțin uneilimbi de circulație internațională 

• -Tehnice: operare PC 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  
• Cursul se desfășoară on line cu echipament de predare multimedia 

(pe platformă Teams)  

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 
• Se desfășoară online (pe platformă Teams) sau fizic, în funcție de 

situație, utilizându-se toate metodele disponibile pe platforma online 

sau prin utilizarea echipamentelor tehnice specifice în cazul în care 

activitatea se desfășoară fizic. 

6. Competenţele specifice acumulate  



 

8. Conţinuturi 

 
Metode de 

predare 
Observaţii 

I. Proceduri speciale.Procedura necontencioasă. 

Măsurile asigurătorii. 

Prelegere 

Dezbatere 

 

2 
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• Competențe profesionale: 

CP1.  Înţelegerea,  interpretarea și corelarea normelor juridice edictate de codul de procedură 

civilă și a legislației conexe; 

CP2. Însuşirea noțiunilor, conceptelor şi a terminologiei specifice materiei ce face obiect de 

studiu; 

CP3. Aplicarea  normelor şi a procedurilor specifice dreptului procesual civil la o problemă 

de drept concretă. 

CP4. Utilizarea legislaţiei în vigoare în materie procesual civilă, analiza situaţiilor juridice și 

încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor. 

CP5. Identificarea surselor de informare în domeniul dreptului preocesual civil (legislaţie, 

doctrină şi jurisprudenţă) aplicabile la o problemă de drept, inclusiv utilizarea bazelor de 

date juridice 

CP6. Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru explicarea şi interpretarea 

conceptelor şi teoriilor specifice domeniului dreptului procesual civil. 
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• Competențe transversale: 

CT1. Dobândirea de cunoştinţe teoretice aprofundate şi detaliate despre procedura civilă: 

cunoştinţe despre instituţiile, conceptele, valorile, principiile şi regulile incidente  

CT2. Dobândirea de abilităţi de identificare şi exploatare a relaţiilor dintre norme şi ramuri 

de drept: dintre dreptul material şi dreptul procesual, dintre dreptul procesual şi alte ramuri 

de drept, etc. 

CT3. Deprinderea lucrului în grup şi a cooperării într-un cadru organizat; 

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

şi tehnicilor de învatare pentru propria dezvoltare. 

CT5. Aplicarea tehnicilor adecvate privind derularea procesului judiciar  

CT6. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare. 

CT7. Dobândirea abilităţilor de transpunere în practică a instituţiilor şi regulilor studiate. 

CT8. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea 

principiilor şi regulilor specifice domeniului 

CT9. Clarificarea şi evaluarea sistematică a competenţelor, rolului şi aşteptărilor personale; 

CT10. Aplicarea auto-evaluărilor longitudinale asupra proceselor învăţate și deprinderilor 

dobândite. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice, a principiilor, 

normelor, tehnicilor şi jurisprudenţei în materia procesului civil. 

Dobândirea aptitudinilor care să permită înţelegerea cadrului de 

desfăşurare a procesului civil şi a instituţiilor procedurii civile. 

7.2 Obiectivele specifice  

 

 

 

 

 

Să definească conceptele din domeniul dreptului procesual civil ce 

fac obiect de studiu; 

Să interpreteze şi să aplice textele de lege; 

Să recunoască ipotezele specifice procedurii judiciare; 

Să redacteze diverse acte de procedură; 

Să își însușească şi să utilizeze în mod adecvat normele care 

reglementează procedurile speciale; 

Să înțeleagă mecanismul executării silite; 

Să identifice relaţiile existente între dreptul procesual civil şi alte 

ramuri ale sistemului juridic; 

 



II.Procedura divorțului. Procedura ordonanței 

președințiale. 

Prelegere 

Dezbatere 
2 

III.Procedura partajului judiciar. 

 

Prelegere 

Dezbatere 
2 

IV. Proceduri speciale.Ordonanța de plată. Cererile cu 

valoare redusă. 

Prelegere 

Dezbatere 

 

2 

V. Procedura evacuării din imobilele folosite sau 

ocupate fără drept. 

Prelegere 

Dezbatere 
2 

VI. Executarea silită. Dispoziții generale. Scopul și 

obiectul. 

Prelegere 

Dezbatere 
2 

VII. Titlurile executorii. 
Prelegere 

Dezbatere 

 

2 

VIII. Contestația la executare.  
Prelegere 

Dezbatere 
2 

IX. Contestația la executare.Întoarcerea executării 

silite. 

Prelegere 

Dezbatere 
2 

X. Perimarea executării.Amânarea executării silite. 
Prelegere 

Dezbatere 

 

2 

XI. Suspendarea executării. Restrângerea executării 

silite. 

Prelegere 

Dezbatere 
2 

XII. Prescripția dreptului de a obține executarea silită. 
Prelegere 

Dezbatere 
2 

Bibliografie: 

• Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. 

• Legea nr.138/2014 privind modificarea si completarea codului de procedură civilă 

• G.Răducan, Drept procesual civil. Căile de atac. Procedura necontencioasă judiciară. 

Proceduri speciale, Ed.Hamangiu, 2017 

• Gabriela Raducan , Madalina Dinu, Fișe de procedură civilă pentru admiterea în 

magistratura și avocatură. Editia a 7-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, 2020   

• M.Dinu, Procesul civil.Judecata în primă instanță, Ed.Hamangiu 2017 

• Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil. Editia a 5-a, Ed. Hamangiu, 2020  

• V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Noul Cod de procedură civilă. Comentat şi adnotat,  

vol. I+II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

• G.Boroi, (coord.), Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Ed.Hamangiu, 

Buc., 2016 

 

8. 2 Seminar/laborator 
Metode de 

predare 
Observaţii 

I.Proceduri speciale.Procedura necontencioasă. 

Măsurile asigurătorii 

Dezbatere 

Speţe  

 

2 

II.Procedura divorțului. Procedura ordonanței 

președințiale 

Dezbatere 

Speţe 
2 

III. Procedura partajului judiciar. 

 

Dezbatere 

Speţe 
2 

IV. Proceduri speciale.Ordonanța de plată. Cererile cu 

valoare redusă. 

Dezbatere 

Speţe 

 

2 

V. Procedura evacuării din imobilele folosite sau 

ocupate fără drept. 

Dezbatere 

Speţe 
2 

VI .Executarea silită. Dispoziții generale. Scopul și 

obiectul. 

Dezbatere 

Speţe 
2 

VII. Titlurile executorii. 
Dezbatere 

Speţe 

 

2 

VIII.Contestația la executare. 
Dezbatere 

Speţe 
2 



IX. Contestația la executare. Întoarcerea executării 

silite. 

Dezbatere 

Speţe 
2 

X. Perimarea executării.Amânarea executării silite 
Dezbatere 

Speţe 

 

2 

XI. Suspendarea executării. Restrângerea executării 

silite. 

Dezbatere 

Speţe 
2 

XII. Prescripția dreptului de a obține executarea silită. 
Dezbatere 

Speţe 
2 

Bibliografie: 

• Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. 

• Legea nr.138/2014 privind modificarea si completarea codului de procedură civilă 

• G.Răducan, Drept procesual civil. Căile de atac. Procedura necontencioasă judiciară. 

Proceduri speciale, Ed.Hamangiu, 2017 

• G.Răducan, M.Dinu, Fise de procedură civilă, Ed.a 6-a, Ed.Hamangiu, Buc., 2019 

•   G.Boroi, M.Stancu, Drept procesual civil, Ed.a 5-a, Ed.Hamangiu,2017 

• V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Noul Cod de procedură civilă. Comentat şi adnotat,  

vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

• G.Boroi, (coord.), Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Ed.Hamangiu, 

Buc., 2016 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4  

Curs 

 Examen scris 70% 

   

10.5 

Seminar/laborator 

Implicarea în pregătirea 

şi rezolvarea studiilor de 

caz/speţelor/grilelor 

Teste pe parcursul semestrului. 20% 

   

 Se acordă 1 punct din oficiu 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

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

Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

01.10.2021 Prof.univ.dr.Gabriela Raducan 

 

 Lector univ.dr. Niţă Carolina  

   

Data avizării în departament.          Semnătura directorului de departament 

01.10.2021     Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 

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). 



 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPTUL MUNCII SI SECURITATII SOCIALE (2) 

      Codul disciplinei D.4.8.9 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Volonciu Magda 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 
Asist.univ.dr. Lungu Luiza  

2.4 Anul de 

studiu 
IV 

2.5 

Semestrul  

VII

I 

2.6 Tipul de 

evaluare 
E8 

2.7 Regimul 

disciplinei 

DS/ 

DO 

 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 
din care:    

3.2 curs 
2 

 

3.3 seminar/laborator 
2 

3.4 Total ore din planul  

      de învăţământ 
48 

din care:    

3.5 curs 
24 

 

3.6 seminar/laborator 
24 

Distribuţia fondului de timp  ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

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

Tutoriat  - 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 102 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 

 

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  

 

 

 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2de competenţe  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs  
Metode de 

predare 
Observaţii 

Suspendarea contractului individual de muncă. Cauze 

și efecte. Forme de suspendare a contractului 

individual de muncă. Somajul tehnic 

Prelegere. 

Prezentarea unor 

soluții de practică 

socială  

4 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Sala de curs , videoproiector 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Sala de seminar, videoproiector 

6. Competenţele specifice acumulate  
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• Competențe profesionale: 

Dobândirea conceptelor și principiilor generale referitoare la dreptul muncii și al protecției 

sociale.  Înțelegerea relațiilor de muncă, cu specificul determinat de necesitatea protejării 

intereselor salariaților, în corleație directă cu prerogative organizatorică a angajatorului. 

Prezentarea sistemelor de asigurări sociale. . 
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• Competențe transversale: 

Îmbinarea cunoștineșlor de dreptul muncii cu cele specifice altor științe sociale. Înțelegerea 

dreptului muncii ca ramură de graniță a dreptului.  

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Studiul instituțiilor specifice de ramură, și perceperea legislației 

muncii, ca fiind o legislație socială, de protecție a salariaților, 

această protecție fiind însă în echilibru cu prerogativa 

organizatorică a angajatorilor. 

7.2 Obiectivele specifice  

 

 

 

 

 

Asimilarea principiilor de bază care guvernează relațiile 

individuale și colective de muncă. Deprinderea terminologiei 

specifice și a corelărilor necesare între normele legale și cele 

negociate. Asimilarea principiilor care stau la baza sistemelor 

de asigurări sociale.  



Încetarea de drept și convențională a  contractului 

individual de muncă. Nulitatea contractului individual 

de muncă. Demisia 

Curs interactiv 2 

Concedierea salariatului pentru motive ce țin de 

persoana salariatului 

Prelegere. 

Prezentarea unor 

soluții de practică 

socială și 

jurisprudențială  

2 

Concedierea salariatului; pentru motive ce nu țin de 

persoana salariatului . Concedierea individuală și 

concedierea colectivă 

Prelegere. 

Prezentarea unor 

soluții de practică 

socială și 

jurisprudențială 

2 

Raspunderea disciplinară în dreptul muncii. Abaterea 

disciplinară. Procedura disciplinară.  

Prelegere. 

Prezentarea unor 

soluții de practică 

socială și 

jurisprudențială 

2 

 

 

Raspunderea patrimonială în dreptul muncii. Alte 

forme de răspundere juridică în relațiile de muncă 

Curs interactiv 

Prezentarea unor 

soluții de practică 

socială și 

jurisprudențială 

2 

Partenerii sociali. Patronetele și sindicatele. Dialogul 

social. Reprezentanții salariaților 

Prelegere. 

Prezentarea 

principiilor 

impuse de 

reeglementările 

europene în 

domeniu 

2 

Contractul colectiv de muncă. Părți. Negociere, 

încheiere executare. 

Prelegere. 

Prezentarea 

principiilor 

impuse de 

reeglementările 

europene în 

domeniu 

2 

Conflictele de muncă. Conflictul de interese și greva 

Prelegere. 

Prezentarea unor 

soluții de practică 

socială și 

jurisprudențială 

2 

Aspecte specifice privind jurisdicția muncii 

Curs interactiv 

Prezentarea unor 

soluții de practică 

socială și 

jurisprudențială 

2 



Sisteme publice de asigurări sociale. Sistemul de 

pensii și asigurarea publică pentru șomaj.  

Prelegere. 

Prezentarea unor 

soluții de practică 

socială și 

jurisdicțională. 

2 

TOTAL  24 

 

 

Bibliografie:  

4. Cursurile predate 

5. Legislatie  

• Codul muncii 

• Legea nr. 62/2011 

• Directive europene 

 

6. Jurisprudență – natională și europeană:  

• Jurisprudenta CJUE - https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106308/ro/ 

• Jurisprudenta interna : http://www.rolii.ro/ si  

• Jurisprundenta site CSM - https://rejust.ro/  

• Acces legislatie actualizata (ministerul justitiei) - https://legislatie.just.ro/  

  

4. Tratate și Manuale  

- Ion Traian Ștefănescu - Tratat teoretic și practic de drept al muncii. Editura Universul Juidic, Ed. 

4, 2017 |  

- A. Athanasiu, M. Volonciu, , L. Dima, O. Cazan, Codul muncii. Comentariu pe articole. Vol. I. 

Articolele 1 - 107, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007 și Vol. II. Articolele 108-298, Ed. C.H. Beck, 

Bucureşti, 2007; 

- A. Athanasiu, Codul Muncii. Comentariu pe articole. Actualizare la Vol. I și II, Editura C.H.Beck, 

București, 2012; 

- Alexandru Athanasiu, Ana Maria Vlasceanu – Dreptul muncii. Note de curs - editura CH Beck 2017 

- Al. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii. Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă, ed. a 10-a, actualizată, Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti, 2016; 

- Luminita Dima – Dreptul muncii. Curs. Editura CH Beck 2017 

 

8. 2 Seminar/laborator 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Suspendarea contractului individual de munca dezbatere 2 

Incetarea contractului individual de munca. Incetarea 

de drept. 
 dezbatere 2 

Concedierea. Concedierea pentru motive ce tin de 

persoana salariatului si concedierea pentru motive ce 

nu tin de persoana salariatului 

dezbatere 2 

Concediere individuală .concediere colectivă 
Seminar practic și 

eseuri. 
2 

Demisia 
Dezbatere  și 

seminar practic 
2 

Nulitatea contractului individual de munca 
Dezbatere și 

seminar practic 
2 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106308/ro/
http://www.rolii.ro/
https://rejust.ro/
https://legislatie.just.ro/


Programe de muncă specifice. Repausul săptămânal și 

repausul dintre două zile de lucru. Dreptul la concediu 

de odihnă 

Seminar practic 2 

Forme de răspundere specifică în dreptul muncii 
Dezbatere  și 

seminar practic 
2 

Contractul colectiv de muncă 
Dezbatere și 

seminar practic 
2 

Conflictul de interese și dreptul la grevă 
Dezbatere  și 

seminar practic 
2 

Forme de pensii specifice sistemului public de 

asigurări sociale 

Dezbatere și 

seminar practic 
2 

Recapitulare si pregatire pentru examen Seminar practic 2 

TOTAL  24 ore 

Bibliografie: cea indicată pentru curs   

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4  

Curs 

Ințelegerea conceptelor 

de bază 

Examen oral 

 

70% 

Interpretarea textului de 

lege în situații  concrete 

10.5 

Seminar/laborator 

Participare activa la 

seminar 

 20% 

   

 Se acordă 1 punct din oficiu 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Obtinerea notei 5. 

 

 

 

 

Data completării          

 

 

Semnătura titularului de curs 

 

 

Semnătura titularului de seminar  

01.10.2021 
Prof.univ.dr. Volonciu Magda 

Asist.univ.dr.Luiza Lungu 

 

 

 

 

Data avizării în departament  

                      

 

 

Semnătura directorului de departament 

01.10.2021 

 

                     Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPTUL COMERTULUI  INTERNATIONAL 

      Codul disciplinei D.4.8.10 

2.2 Titularul activităţilor de curs 
Conf.univ.dr. Carmen Pălăcean  

 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 
Conf.univ.dr. Carmen Pălăcean 

2.4 Anul de 

studiu 
IV 

2.5 

Semestrul  
II 

2.6 Tipul de 

evaluare 
E8 

2.7 Regimul 

disciplinei 

DS/ 

DO 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 
din care:    

3.2 curs 
2 

 

3.3 seminar/laborator 
2 

3.4 Total ore din planul  

      de învăţământ 
48 

din care:    

3.5 curs 
24 

 

3.6 seminar/laborator 
24 

Distribuţia fondului de timp  ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14 

Tutoriat  1 

Examinări 2 

Alte activităţi – traduceri, etc. 2 

3.7 Total ore studiu individual 77 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

 

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  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  
DREPT COMERCIAL, DREPT CIVIL. CONTRACTE, DREPT INTERNAŢIONAL 

PRIVAT 

4.2 de 

competenţe 

Abilitatea de a redacta contracte şi abilitatea de a-şi insuşi uzanţele şi practicile 

comerţului internaţional  

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

In cazul in care activitatea didactica se desfasoara online, cursul  are loc 

pe platforma Microsoft Teams utilizandu-se toate  mijloacele tehnice 

existente pe aceasta.  

In cazul in care activitatea didactica se desfasoara fizic, cursul se tine in 

sali care dispun de echipamente moderne de predare. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

In cazul in care activitatea didactica se desfasoara online, seminarul are 

loc pe platforma Microsoft Teams utilizandu-se toate  mijloacele tehnice 

existente pe aceasta.  



 

 

In cazul in care activitatea didactica se desfasoara fizic, seminarul se tine 

in sali care dispun de echipamente moderne de predare. 

6. Competenţele specifice acumulate  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 C
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• Competenţe profesionale: 

C1. Utilizarea adecvată a limbajului  juridic specific dreptului comerţului internaţional în cadrul dezbaterilor de 

la orele de seminar, cu tema dată. 

C2. Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul comerţului 

internaţional, însuşite într-un referat, eseu etc. 

C3. Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale într-un referat, eseu 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 comerţului internaţional;  

- 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 comerţului internaţional;  

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

mecanismului de aplicare a normelor dreptului comerţului internaţional. 

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: redactarea contractelor de comerţ internaţional şi utilizarea practicilor 

internaţionale în investiţii financiare. 

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.  
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• Competenţe transversale: 

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

specifice dreptului comerţului internaţional, 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 

comerţului internaţional  

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  

 

Cunoaşterea reglementărilor generale în domeniul Dreptului comerţului 

internaţional 

Formarea unui vocabular juridic adecvat şi necesar în vederea abordării 

dreptului comerţului internaţional  

 

7.2 Obiectivele specifice  

 

 

 

 

 

Studierea, înţelegerea şi dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare 

la dreptul comerţului internaţional, în generalitatea şi esenţialitatea sa, a 

conceptelor, principiilor şi legităţilor fundamentale ale fenomenului juridic 

comercial.  

Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a aplica cunoştinţele teoretice, la situaţii 

juridice internaţionale de natură comercială concrete  

Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru înţelegerea şi soluţionarea 

cauzelor comerciale internaţionale 

 



 

8. Conţinuturi 

 

8. 1 Curs  
Metode de 

predare 
Observaţii 

I Noțiuni introductive privind dreptului comerţului 

internaţional. 

Aspecte prealabile. 

Definiția dreptului comerțului internațional. 

Conținutul dreptului comerțului internațional. 

Obiectul dreptului comerțului internațional. 

Particularitățile raportului de drept al comerțului 

internațional. 

Metoda de reglementare a dreptului comerțului 

internațional. 

Principiile fundamentale ale dreptului comerțului 

internațional. 

Delimitarea dreptului comerțului internațional de alte 

ramuri de drept. 

 

Prelegerea, 

explicaţia, 

dezbaterea, 

conversaţia 

euristică 

1 prelegere 

II Izvoarele şi codificarea dreptului comerţului 

internaţional. 
Aspecte generale. 

Izvoarele interne. 

Izvoarele internaționale.  

Codificarea dreptului comerțului internațional. 

 

Prelegerea, 

explicaţia, 

dezbaterea, 

conversaţia 

euristică 

1 prelegere 

III Participanții dreptului comerțului internațional. 

Categorii de participanți. 

Statul și organizațiile neguvernamentale. 

Comerciantul persoană fizică. 

Întreprinderea. 

Fondul de comerț. 

Societățile comerciale române. 

Societatea comercială română constituită cu 

participare străină. 

Societățile cooperative. 

 

Prelegerea, 

explicaţia, 

dezbaterea, 

conversaţia 

euristică 

2 prelegeri 

IV Activitatea internațională a societăților comerciale.  
Filialele societăților comerciale străine.  
Sucursalele societăților comerciale străine.  
Reprezentanțele societăților comerciale străine.  
Integrarea societăților comerciale: trustul, concernul, 

holding-ul, grupul european de interes economic.  
Societățile transnaționale.  

 

Prelegerea, 

explicaţia, 

dezbaterea, 

conversaţia 

euristică 

1 prelegere 

V Reguli comune aplicabile contractelor din comerțul 

internațional.  
Considerații generale.  
Formarea contractelor de comerț internațional.  
Conținutul contractelor de comerț internațional.  
Interpretarea și efectele contractelor de comerț internațional. 
 

Prelegerea, 

explicaţia, 

dezbaterea, 

conversaţia 

euristică 

2 prelegeri 

VI Principalele contracte de comerț internaţional. 
Contractul de vânzare internațională de mărfuri, conform 

Convenției Națiunilor Unite de la Viena (1980): 
- Noțiune, regim juridic. 

- Caractere juridice. 

Prelegerea, 

explicaţia, 

dezbaterea, 

2 prelegeri 



- Domeniul de aplicare a Convenției de la Viena. 

- Formarea contractului (oferta de a contracta, 

acceptarea ofertei, încheierea contractului, forma și 

proba contractului). 

- Efectele contractului (obligațiile vânzătorului, 

obligațiile cumpărătorului, transmiterea 

proprietății și a riscurilor). 

- Răspunderea în vânzarea internațională. 

- Alte aspect ale vânzării internaționale (excepția de 

neexecutare a contractului, rezoluțiunea 

contractului, daune-interese, dobânzile, exonerarea 

de răspundere, conservarea mărfurilor). 

 

conversaţia 

euristică 

VII Principalele contracte de comerț internaţional.  
Convenția privind prescripția extinctivă în material vânzării 

internaționale de mărfuri, de la New York (1974): 
- Aspecte prealabile. 

- Domeniul de aplicare a Convenției.  

- Reglementarea termenului de prescripție (durata 

termenului de prescripție, începutul termenului de 

prescripție, încetarea curgerii termenului de 

prescripție). 

 

Prelegerea, 

explicaţia, 

dezbaterea, 

conversaţia 

euristică 

1 prelegere 

VIII Arbitrajul în comerțul internațional. 
Considerații generale. 
Convenția de arbitraj.  
Tribunalul arbitral.  
Procedura arbitrală.  
Hotărârea arbitrală. 
Recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine.  
 

Prelegerea, 

explicaţia, 

dezbaterea, 

conversaţia 

euristică 

2 prelegeri 

 

Bibliografie: 

 

1. A. Severin - Elemente fundamentale de drept al comerțului internațional, Editura Lumina Lex, București, 

2004; 

2. D. Sitaru - Dreptul comerţului internaţional. Tratat, Partea generală și Partea specială, Ediția a II- a, 

revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017; 
3. Claudiu-Paul Buglea, Dreptul comerțului internațional, Note de curs, Editura C.H. Beck, București, 2016; 

4. Daniel-Mihail Șandru, Dreptul comerțului internațional, Ediția a IV-a revizuită și adăugită, Editura 

Universitară, București, 2016; 
5. I. Macovei - Tratat de drept al comerţului internaţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014; 
6. A. D. Dumitrescu – Dreptul comerțului internațional, Editura C.H. Beck, București, 2014;  

7. M. Costin, S. Deleanu - Dreptul comerţului internaţional, Bucureşti, Editura Oscar, 1995, 1996; 

8. V. Babiuc - Dreptul comerţului internaţional, Bucureşti, SSLL, 1995; 
9. B. Ştefănescu - Dreptul comerţului internaţional, curs lito, Universitatea Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 

1993; 
10. C. Bârsan, D.A. Sitaru - Dreptul comerţului internaţional, Universitatea Bucureşti, 1988 şi 1990; 
11. O. Căpăţână, B. Ştefănescu - Tratat de drept al comerţului internaţional, Ed. Academiei, București, vol I, 

Partea generală, 1985; vol II, Partea specială, 1987; 
12. B. Ştefănescu, I. Rucăreanu - Dreptul comerţului internaţional, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1983; 

13. T.R. Popescu - Dreptul comerţului internaţional, Tratat, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976 

şi 1983; 
14. S. D. Cărpenaru – Tratat de drept comercial român, Ediția a VI-a actualizată, Editura Universul 

Juridic, București, 2019; 

15. Y. Loussouarn, J. D. Bredin - Droit du commerce international, Sirey, Paris, 1975; 
16. B. Goldman - Droit commercial européene, 4 ed., Dalloz, Paris, 1975; 



17. R. David, F. Grivart de Kerstrat - Les contrats en droit anglais, LGDJ, Paris, 1973; 

18. B. Jadaud, R. Plaisant - Droit du commerce international, Paris, Dalloz, 1991. 
 

8. 2 Seminar/laborator 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Noțiuni introductive privind dreptul comerțului 

internațional. 

Discutarea şi 

explicarea 

problemelor 

evocate la curs.  

1 seminar 

2. Izvoarele interne şi izvoarele internaţionale ale 

dreptului comerţului internaţional. 

Analizarea 

jurisprudenţei şi a 

actelor normative, 

soluţionare de 

speţe. 

1 seminar 

3. Participanții dreptului comerțului internațional. 

Analizarea 

jurisprudenţei şi a 

actelor normative, 

soluţionare de 

speţe. 

2 seminare 

4. Activitatea internațională a societăților comerciale. 

 

Analizarea 

jurisprudenţei şi a 

actelor normative, 

soluţionare de 

speţe. 

1 seminar 

5. Principalele clauze ale contractelor comerciale 

internaţionale. 

Analizarea 

jurisprudenţei şi a 

actelor normative, 

soluţionare de 

speţe. 

3 seminare 

6. Contractul de vânzare internațională de mărfuri, conform 

Convenției Națiunilor Unite de la Viena (1980). 

 

Analizarea 

jurisprudenţei şi a 

actelor normative, 

soluţionare de 

speţe. 

1 seminar 

7. Convenția privind prescripția extinctivă în material 

vânzării internaționale de mărfuri, de la New York (1974). 
 

Analizarea 

jurisprudenţei şi a 

actelor normative, 

soluţionare de 

speţe. 

1 seminar 

8. Arbitrajul în comerțul internațional. 

 

Analizarea 

jurisprudenţei şi a 

actelor normative, 

soluţionare de 

speţe. 

2 seminare 

Bibliografie: 

1. R. Munteanu – Elemente de tehnică juridică privind adaptarea contractelor de 

comerţ exterior, Ed. Acad. Române, Bucureşti, 1990; 

2. B. Ştefănescu, O. Căpăţână – dicţionar juridic de comerţ exterior, E.Ş.E., 

Bucureşti, 1986; 

3. R. Munteanu – Contracte de intermediere în comerţul exterior al României, 

Editura Academiei Române, Bucureşti, 1984; 

4. M. Alter – Droit des transports, Paris, Dalloz, 1991; 
5. B. Moreau, Th. Bernard – Droit interne et. Droit international de L'arbitrage, 2 e, 

ed. J. Belmes et Cie, Paris, 1985; 

6. Y. Guyon (coord) – Les ventes internationales de marchandises, Economica, 

Paris, 1981; 

 



7. R. Dupuy de Saint-Cyr – Contracts d' exportation. Modéles et commentaires, 3 

ed. coll. “Exporter”, Ed. Jupiter, Paris, 1975; 

8. Clive M. M. schmitthoff - L'exportation. Ses problèmes; leurs solutions, 3 ed. 

coll “Exporter”, Ed. Jupiter Paris, 1975; 

9. A. Severin  - Considerații asupra reglementării arbitrajului în noul Cod de 

procedură civilă - cu specială privire la arbitrajul instituționalizat, Revista Dreptul 

nr. 1/2011; 

10. X X X  - Instituţii de drept comercial internaţional, Ed. Acad. Române, 

Bucureşti, (1973 volI; vol II – 1984). 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4  

Curs 

Modalitatea de însusire 

corecta a metodelor 

prezentate la curs 

Evaluare continuă prin metode 

orale, dezbateri interactive, etc. 

Evaluare finală prin probă scrisă 

(test de tip grilă) 

70% 

Maniera în care 

rezultatele rezolvarii unor 

studii de caz sunt corect 

interpretate juridic în 

contextul dat 

 20% 

10.5 

Seminar/laborator 

-  - 

-  - 

 Se acordă 1 punct din oficiu 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

- rezolvarea subiectelor de examen in proportie de 50%. 

 

  

 

Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

01.10.2021 

 

Conf.univ.dr. Carmen Pălăcean 

 

Conf.univ.dr. Carmen Pălăcean 

 

   

   

Data avizării în departament                       Semnătura directorului de departament 

01.10.2021                                  Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 

 

 

 

 

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  comerţului internaţional 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  

comerţului internaţional, valorificând practica judiciară recentă şi problematica actuală a 

reglementării relaţiilor de comerţ internaţional.   



 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 
ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE 

 

      Codul disciplinei D.4.8.11 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ.dr. Manuela Tăbăraş 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de 

studiu 
IV 

2.5 

Semestrul  
II 

2.6 Tipul de 

evaluare 
E8 

2.7 Regimul 

disciplinei 

DS/

DO 

 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 
din care:    

3.2 curs 
2 

 

3.3 seminar/laborator 
- 

3.4 Total ore din planul  

      de învăţământ 
24 

din care:    

3.5 curs 
24 

 

3.6 seminar/laborator 
- 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 

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

Pregătire teme, referate, portofolii și eseuri  4 

Tutoriat  - 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 26 

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite 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  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2de competenţe 
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 desfăşurare a 

cursului  

In cazul in care activitatea didactica se desfasoara online, cursul  are loc pe 

platforma Microsoft Teams utilizandu-se toate  mijloacele tehnice disponibile. 

In cazul in care activitatea didactica se desfasoara fizic, cursul se tine in sali 

care dispun de echipamente moderne de predare, și anume dotari 

powerpoint/conditii de multiplicare/proiectare analize de jurisprudenta/teste 

grile. Pe parcursul cursului telefoanele mobile trebuie trecute în modul silenţios. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Nu este cazul 

6. Competenţele specifice acumulate  



 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Consideratii generale privind justitia  si organizarea 

sistemului judiciar romanesc 

 

Prelegere 

interactivă, 

Utilizarea 

materialelor 

3 ore 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
a
le

 

Competențe profesionale:  

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

care porneste intelegerea profesiilor juridice; 

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

completa a particularitatilor fiecarei profesii juridice studiate; 

CP3.  Capacitatea de a analiza si a surprinde particularitatile fiecarei profesii juridice studiate din 

perspectiva competentelor distincte in corelatie cu celelalte profesii juridice; Înţelegerea 

dinamicii domeniului şi a legăturilor dintre profesiile juridice si a rolului lor social. 

CP4. Însuşirea unor instrumente şi dobândirea unor cunoştinţe şi abilităţi în sensul caracterizării şi 

evaluării profesiilor juridice. Emiterea unor judecăţi de valoare cu privire la profesiile juridice; 

CP5.  Abilitatea de evaluare critică a textelor din doctrină și jurisprudență în materia organizarii 

profesiilor juridice. 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 t

ra
n

sv
er

sa
le

 

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. 

CT 4. Creşterea gradului de conştientizare şi a capacităţii de autoevaluare a statutului juridic personal 

în perspectiva alegerii unei profesii juridice (magistrat, avocat, consilier juridic, notar public, 

executor judecătoresc). 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

- însuşirea noţiunilor referitoare la organizarea profesiilor juridice 

din România. 

- identificarea particularităţilor specifice fiecărei profesii. 

- cunoaşterea condiţiilor de primire în profesia de avocat, 

magistrat, notar, consilier juridic, mediator, lichidator. 

7.2 Obiectivele specifice  

 

 

 

 

 

• cunoaşterea principalelor profesii juridice si înţelegerea 

specificului fiecarei profesii 

• utilizarea limbajului juridic de specialitate specific 

• înţelegerea modalităţilor de cooperare a  profesiilor juridice 

• evaluarea critică a principalelor orientări ale politicii legislative 

in domeniul organizării şi administrării justiţiei 

• explicarea şi interpretarea competenţelor profesiilor juridice 

• descriea statutul juridic al magistraților, avocaților, consilierilor 

juridici, executorilor judecătorești  

• corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica la o 

speta data 

•   dobândirea criteriilor de diferenţiere a competenţelor şi 

incidentei unei profesii juridice sau a alteia 

•  formarea unei gândiri clare cu privire la semnificaţia, rolul, 

importanţa organizării şi administrării justiţiei şi prin 

reglementarea riguroasă a profesiilor juridice. 

• castigarea abilităţilor de argumentare. 

 



multimedia, 

Exemplificarea 

Demonstrația 

logică 

Organizare si exercitarea profesiei de magistrat 

✓ Instantele judecatoresti 

• structura 

• conducere 

• organizare 

• competente 

• administrarea justitiei 

• corpul magistratilor 

• recrutare 

• numire 

• alegere 

• investire 

• promovare 

• eliberare din functie 

✓ 2.2. INM 

✓ 2.3. Drepturile si obligatile magistratilor 

✓ 2.4.Codul deontologic 

✓ 2.5.Incompatibilitati si interdictii 

✓ 2.6.Raspunderea juridica ( disciplinara, civila si 

penala ) 

✓ 2.7.Asistenta judiciara 

 

Prelegere 

interactivă, 

Utilizarea 

materialelor 

multimedia, 

Exemplificarea 

Demonstrația 

logică 

4 ore 

Organizare si exercitarea profesiei de avocat 

✓ forme de exercitare a profesiei de avocat. 

Particularitati 

✓ primirea in profesia de avocat 

✓ organizarea profesiei de avocat 

✓ organele de conducere 

✓ atributiile si responsabilitatile organelor de coducere 

a profesiei de avocat 

✓ incompatibilitati si interdictii 

✓ drepturile si obligatiile avocatului 

✓ statutul profesiei de avocat 

✓ raspunderea juridica 

✓ asistenta juridical gratuita 

✓ situatia avocatului strain. 

 

Prelegere 

interactivă, 

Utilizarea 

materialelor 

multimedia, 

Exemplificarea 

Demonstrația 

logică 

4 ore 

Organizare si exercitarea profesiei de consilier juridic 

✓ forme de exercitare a profesiei . Particularitati 

✓ primirea in profesia de consilier juridic 

✓ organizarea profesiei de consilier juridic 

✓ organele de conducere 

✓ atributiile si responsabilitatile organelor de coducere 

a profesiei  

✓ incompatibilitati si interdictii 

✓ drepturile si obligatiile consilierului juridic 

✓ raspunderea juridica 

 

Prelegere 

interactivă, 

Utilizarea 

materialelor 

multimedia, 

Exemplificarea 

Demonstrația 

logică 

3 ore 

Organizarea activitatii notariale 

✓ forme de exercitare a profesiei . Particularitati 

✓ primirea in profesie 

✓ organizarea notarilor publici 

✓ statutul notarului public 

✓ organele de conducere 

✓ atributiile si responsabilitatile notarului public  

✓ incompatibilitati si interdictii 

✓ raspunderea juridica 

Prelegere 

interactivă, 

Utilizarea 

materialelor 

multimedia, 

Exemplificarea 

Demonstrația 

logică 

4 ore 



 

Organizarea activitatii executorilor judecatoresti 

✓ forme de exercitare a profesiei  

✓ primirea in profesie 

✓ organizarea executorilor judecatoresti 

✓ organele de conducere 

✓ atributiile si responsabilitatile executorului 

judecatoresc 

✓ raspunderea juridica 

 

Prelegere 

interactivă, 

Utilizarea 

materialelor 

multimedia, 

Exemplificarea 

Demonstrația 

logică 

3 ore 

Organizarea activitatii mediatorilor, lichidatorilor judiciari 

✓ forme de exercitare a profesiei  

✓ primirea in profesie 

✓ organizarea activitatii mediatorilor, lichidatorilor 

judiciari 

✓ organele de conducere ale mediatorilor, 

lichidatorilor judiciari 

✓ atributiile si responsabilitatile mediatorilor, 

lichidatorilor judiciari 

✓ raspunderea juridica a mediatorilor, lichidatorilor 

judiciari. 

 

 

Prelegere 

interactivă, 

Utilizarea 

materialelor 

multimedia, 

Exemplificarea 

Demonstrația 

logică 

3 ore 

Bibliografie: 

 Manuela Tăbăraş – Organizarea magistraturii, avocaturii, a activităţii consilierilor juridici, a 

activităţii notariale şi a executorilor judecătoreşti, Ed. Universităţii Titu Maiorescu, 

 Dan Gancea - Legea privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat Ed.2 - Ed All Beck, 

2019 

 Claudiu Constantin Dinu, Traian Cornel Briciu, Paul Pop - Institutii judiciare. Editia 2, Ed All 

Beck, 2016 

 Speranţa Daniela Maria Georgescu Bona  -Organizarea Şi Etica Profesiilor Juridice Editura 

Nagard, 2014 

 Viorel Mihai Ciobanu - Tratat teoretic si practic de procedura civila, Ed National, 1997, Ed. 

CH Beck 2013 

 Sebastian Spinei - Organizarea profesiilor juridice liberale, Editura Universul Juridic, 2010, 

 Ioan Les - Organizarea sistemului judiicar, a avocaturii si activitatii notariala, Ed Lumina Lex, 

1997 Sisteme judiciare comparate, Ed All Beck, 2002 

 Codul civil+L71/2011 

 Legile de organizare ale profesiilor juridice din Romania 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4  

Curs 

Acuratetea şi 

anvergura 

cunoştinţelor; 

 

Examenul este scris, punctajul obţinut 

pentru promovare trebuind să fie cel 

puţin 50% din punctajul alocat acestei 

probe. 

90% 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei 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. 

 

https://www.beckshop.ro/claudiu-constantin-dinu
https://www.beckshop.ro/traian-cornel-briciu
https://www.beckshop.ro/paul-pop


Coerenţa logică in 

intelegerea conceptelor 

juridice; 

 

  

10.5 

Seminar/laborator 

   

   

10.6 Standard minim de performanţă 

Însuşirea elementelor tehnice fundamentale  fiecărei profesii juridice studiate de natura a primi 

evaluare finala la nivelul notei 5 . 

 

 

Se acorda 1 punct din oficiu 

 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

01.10.2021 Conf.univ.dr.Manuela Tăbăraş    

   

Data avizării în departament                       Semnătura directorului de departament 

01.10.2021                                Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Medicina Legala 

      Codul disciplinei D.4.8.12 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Horia Rata 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 
Lector univ. dr. Horia Rata 

2.4 Anul de 

studiu 
IV 

2.5 

Semestrul  
II 

2.6 Tipul de 

evaluare 
E8 

2.7 Regimul 

disciplinei 

DS/ 

DO 

 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 
din care:    

3.2 curs 
2 

 

3.3 seminar/laborator 
2 

3.4 Total ore din planul  

      de învăţământ 
48 

din care:    

3.5 curs 
24 

 

3.6 seminar/laborator 
24 

Distribuţia fondului de timp  ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

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

Tutoriat  - 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 102 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 

 

 

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  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  
• Drept penal 

• Drept procesual penal. 

4.2de competenţe 

• Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologilor 

utilizate în domeniul juridic; 

• Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris şi oral, şi a 

instrumentelor de logică juridică pentru explicarea şi interpretarea conceptelor 

şi teoriilor specifice domeniului dreptului; 

• Utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de 

logică juridică, în elaborarea unor argumentări specifice domeniului, în scris şi 

oral; 

• Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea 

conceptelor, teoriilor şi metodelor consacrate în domeniul juridic. 



 

 

 

 

8. Conţinuturi 

 Curs  
Metode de 

predare 
Observaţii 

Medicina legală : definiție , preocupări , relații cu 

alte ramuri ale științelor şi cu dreptul , expertiza 

medico – legală. Cadrul juridic şi metodologic , 

valoare şi limite. 

      - Organizarea rețelei de medicină legală : sarcini şi 

atribuții. 

      - Cadrul juridic şi metodologia lucrărilor medico – 

legale ; metodologia constatărilor şi expertizelor 

medico – legale , a noii expertize şi avizărilor ; 

metodologia redactării actelor medico – legale. 

Tanatologia medico – legală : moartea , definiție, 

clasificare , etapele morții , modificări cadaverice. 

      - Semnele clinice de diagnostic al morții , etapele 

morții, modificările cadaverice ( precoce şi tardive ), 

Prelegere  2 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

In cazul desfasurarii activitatilor didactice online, acestea se vor 

desfasura pe platforma Microsoft Teams utilizandu-se toate mijloacele 

puse la dispozitie de aceasta platforma, iar in cazul desfasurarii 

activităților didactice fizic, acestea se vor desfasura in Amfiteatru 

utilizându-se mijloacele moderne existente. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

In cazul desfasurarii activitatilor didactice online, acestea se vor 

desfasura pe platforma Microsoft Teams utilizandu-se toate mijloacele 

puse la dispozitie de aceasta platforma, iar in cazul desfasurarii 

activităților didactice fizic, acestea se vor desfasura in Sala de seminar 

utilizându-se mijloacele moderne existente. 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 • Încadrarea corectă juridică şi utilizarea mijloacelor şi metodelor specifice domeniului; 

• Valorificarea legislației românești şi a instrumentelor juridice internaționale pentru 

documentarea şi analiza situațiilor specifice. 

• Utilizarea adecvată a limbajului medico – legal însușit cu ocazia finalizării cursului de 

medicină legală în rândul absolvenților programului de studii Drept. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n
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• Elaborarea unei lucrări de specialitate cu respectarea obiectivelor, a termenilor 

specifici acestei discipline; 

• Elaborarea, tehnoredactarea și susținerea în limba română a unei lucrări de 

specialitate pe o temă actual din domeniul medicină legală. 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

• Formarea unui bagaj de cunoștințe necesar pentru aplicarea 

principiilor şi metodologiei științelor bio-medicale  la domeniul 

juridic 

7.2 Obiectivele specifice  

 

 

 

 

 

• Formarea unui bagaj minim de cunoștințe privind strategia, 

tactica şi metodologia abordării cazurilor medico – legale 

care să respecte actele normative în vigoare. 



stabilirea datei morții şi importanta problemei pentru 

lămurirea versiunilor de anchetă.. 

Traumatologia medico – legală : agenți traumatici 

şi raportul de cauzalitate în morțile violente. 

Traumatologia mecanică şi judiciară. 

- Clasificarea agenților traumatici . Traumatologia 

mecanică generală : clasificarea agenților 

traumatici, leziunile traumatice primare ( 

elementare ). 

-  Reacțiile vitale şi importanta lor pentru practica 

medico – legală şi judiciară. Reacții generale post 

– traumatice ale organismului – șocul traumatic şi 

șocul hemoragic. Raportul de cauzalitate . 

Mecanisme tanatogeneratoare. 

- Noțiuni privind traumatologia sistemică şi 

topografică; particularitățile lezionale in funcție de 

zona afectată – traumatismul cranio – cerebral , 

leziunile traumatice ale gâtului , traumatisme 

bucur – maxila – faciale , vertebro – medulare, 

torace – abdominale şi ale membrelor ; încadrarea 

juridică a acestora. 

-   Aprecierea gravității leziunilor traumatice în 

conformitate cu prevederile codului penal. 

Prelegere  2 

Expertiza medico  legală în moartea prin arme de 

foc: noțiuni de balistică, studiul leziunilor şi 

problemele expertizei. 

- Efectele proiectilului asupra corpului uman. 

- Studiul orificiului de intrare. 

- Studiul canalului. 

- Studiul orificiului de ieșire. 

- Expertiza medico – legală a leziunilor produse prin 

acțiunea armelor de foc. 

Prelegere  2 

Expertiza medico – legală în morțile prin asfixii 

mecanice. 

         - Clasificarea asfixiilor, tanatogeneza, semnele 

generale ale asfixiei. 

- Asfixii mecanice prin compresie: spânzurare, 

ștrangulare, sugrumare, compresia torace – 

abdominală. 

   -  Asfixii mecanice prin obstrucția orificiilor 

respiratorii: sufocarea. 

  -    Asfixii mecanice produse prin obstrucția 

căilor respiratorii: înecul.              

Prelegere  2 

Expertiza medico – legală în morțile prin agenți 

fizici şi biologici. 

-   Leziunile şi moartea prin acțiunea temperaturilor 

înalte : arsurile, șocul hipercaloric, problemele 

medico – legale ale cadavrelor carbonizate. 

  -  Leziunile şi moartea prin acțiunea temperaturilor 

scăzute. 

 -    Leziunile şi moartea prin electrocutare. 

Prelegere  2 

Toxicologia medico – legală. 

 - Toxicul. Toxicitate. Clasificarea toxicelor. 

- Intoxicația acută cu alcool etilic. 

 - Intoxicația cu monoxid de carbon. 

 -  Intoxicațiile medicamentoase şi pesticide. 

Prelegere  2 



 - Problemele expertizei medico – legale în intoxicații. 

Pruncuciderea şi problemele medico – legale ale 

sarcinii, nașterii şi avortului. Expertiza medico – 

legală în infracțiunile sexuale. 

- Pruncuciderea : definiție , legislație , probleme ce 

trebuie rezolvate în cadrul expertizei medico – legale. 

 - Problemele medico – legale ale gravidității. 

 - Problemele medico –legale ale nașterii. 

 - Expertiza medico – legală in viol. 

Prelegere 2 

Probleme de obstetrică – ginecologie medico – 

legală. Sexologie medico – legală. 

- Problemele medico – legale ale gravidității; 

- Problemele medico – legale ale nașterii; 

- expertiza medico – legală în cazul violului. 

Prelegere 2 

Expertiza medico – legală a filiației. Simularea şi 

disimularea. 

- Legile lui Mendel; 

- Sisteme utilizate în identificarea filiației; 

- expertiza medico – legală în cazul simulării şi 

disimulării. 

Prelegere 2 

 Expertiza medico – legală psihiatrică. 

- Legislație. Obligativitatea efectuării expertizei. 

Formarea deprinderilor necesare unor activități 

specifice investigării criminalistice a diferitelor genuri 

de infracțiuni medico – legale psihiatrice conform legii. 

-  Metodologia expertizei medico – legale psihiatrice, 

cadrul organizatoric, pârțile constitutive ale raportului. 

-  Principalele afecțiuni psihiatrice întâlnite în practica 

acestei expertize, regimul juridic în alcoolism. 

Prelegere 2 

Genetică medico – legală. 

- Structura moleculară a ADN- ului nuclear; 

- Organizarea ADN-ului nuclear ; 

- Tehnici de analiză a ADN-ului în practica medico – 

legală; 

- Investigațiile genetice în catastrofele cu nr. mare de 

victime. 

Prelegere 2 

 Identificarea medico – legală.  

- Identificarea medico – legală: definiție, clasificare; 

- Odontostomatologie; 

- Identificarea după amprentele digitale; 

- Identificarea după fotografie. 

Prelegere 2 

TOTAL  24 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie: 

Legislație: 

- O.G. 1 / 2000 

- Codul de procedură penală al României. 

- Legea 459/ 2001 şi O.G. 57 / 2001. 

2. Tratate, cursuri, monografii: 

– V. Beliș – Medicina legală în facultățile de drept și justiție – ediție revăzută și adăugită , 

Editura Universul Juridic - 2021. 

– Horia Rață - Noțiuni generale de medicină legală – ediția a II-a” - curs universitar, editura 

Sitech, 2016, ISBN 978-606-11-5626-9. 

– Horia Rață - „ Utlizarea amprentei genetice în identificarea medico – legală”, note de curs, 

editura Sitech, 2016, ISBN 978-606-11-5629-0. 



– Horia Rață - „ Aspecte medico – legale şi criminalistice prvind moartea prin accidente de 

trafic rutier”, note de curs, editura Sitech, 2016, ISBN 978-606-11-5628-3. 

8. 2 Seminar/laborator 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Medicina legală : definiție , preocupări , relații cu 

alte ramuri ale științelor şi cu dreptul , expertiza 

medico – legală. Cadrul juridic şi metodologic , 

valoare şi limite. 

Organizarea rețelei de medicină legală : sarcini şi 

atribuții. 

- Cadrul juridic şi metodologia lucrărilor medico – 

legale ; metodologia constatărilor şi expertizelor 

medico – legale , a noii expertize şi avizărilor ; 

metodologia redactării actelor medico – legale. 

Tanatologia medico – legală : moartea , definiție, 

clasificare , etapele morții , modificări cadaverice. 

- Semnele clinice de diagnostic al morții , etapele 

morții, modificările cadaverice ( precoce şi tardive ), 

stabilirea datei morții şi importanta problemei pentru 

lămurirea versiunilor de anchetă.. 

Noțiuni teoretice 

generale şi 

specifice.  

2 

 

Traumatologia medico – legală : agenți traumatici 

şi raportul de cauzalitate în morțile violente. 

Traumatologia mecanică şi judiciară. 

-  Clasificarea agenților traumatic. Traumatologia 

mecanică generală : clasificarea agenților 

traumatici, leziunile traumatice primare ( 

elementare ). 

- Reacțiile vitale şi importanta lor pentru practica 

medico – legală şi judiciară. Reacții generale post 

– traumatice ale organismului – șocul traumatic şi 

șocul hemoragic. Raportul de cauzalitate . 

Mecanisme tanatogeneratoare. 

- Noțiuni privind traumatologia sistemică şi 

topografică; particularitățile lezionale in funcție de 

zona afectată – traumatismul cranio – cerebral , 

leziunile traumatice ale gâtului , traumatisme 

bucur – maxila – faciale , vertebro – medulare, 

torace – abdominale şi ale membrelor ; încadrarea 

juridică a acestora. 

-  Aprecierea gravității leziunilor traumatice în 

conformitate cu prevederile codului penal. 

 

Noțiuni teoretice 

generale şi 

specifice.  

2 

 

Expertiza medico  legală în moartea prin arme de 

foc : noțiuni de balistică , studiul leziunilor şi 

problemele expertizei. 

Expertiza medico – legală în morțile prin asfixii 

mecanice. 

- Clasificarea asfixiilor, tanatogeneza, semnele generale 

ale asfixiei. 

- Asfixii mecanice prin compresie : spânzurare , 

ștrangulare, sugrumare, compresia torace – 

abdominală. 

- Asfixii mecanice prin obstrucția orificiilor : sufocarea. 

Asfixii mecanice prin obstrucția căilor : înecarea. 

 

Noțiuni teoretice 

generale şi 

specifice.  

2 

 



Expertiza medico – legală în morțile prin agenți 

fizici. 

  - Leziunile şi moartea prin acțiunea temperaturilor 

înalte : arsurile, șocul hipercaloric, problemele medico 

– legale ale cadavrelor carbonizate. 

  -  Leziunile şi moartea prin acțiunea temperaturilor 

scăzute. 

-   Leziunile şi moartea prin electrocutare. 

Toxicologia medico – legală. 

-Toxicul. Toxicitate. Clasificarea toxicelor. 

 - Intoxicația acută cu alcool etilic. 

 - Intoxicația cu monoxid de carbon. 

-  Intoxicațiile medicamentoase şi pesticide. 

 - Problemele expertizei medico – legale în intoxicații 

Noțiuni teoretice 

generale şi 

specifice.  

2 

 

Pruncuciderea şi problemele medico – legale ale 

sarcinii, nașterii şi avortului. Expertiza medico – 

legală în infracțiunile sexuale. 

- Pruncuciderea : definiție , legislație , probleme ce 

trebuie rezolvate în cadrul expertizei medico – legale. 

- Problemele medico – legale ale gravidității. 

- Problemele medico –legale ale nașterii. 

- Expertiza medico – legală in viol. 

 

Noțiuni teoretice 

generale şi 

specifice.  

2 

 

Expertiza medico – legală psihiatrică. 

- Legislație. Obligativitatea efectuării expertizei. 

Formarea deprinderilor necesare unor activități 

specifice investigării criminalistice a diferitelor genuri 

de infracțiuni medico – legale psihiatrice conform legii. 

-  Metodologia expertizei medico – legale psihiatrice, 

cadrul organizatoric, pârțile constitutive ale raportului. 

-  Principalele afecțiuni psihiatrice întâlnite în practica 

acestei expertize, regimul juridic în alcoolism. 

Noțiuni teoretice 

generale şi 

specifice.  

2 

 

Genetică medico – legală. 

- Structura moleculară a ADN- ului nuclear; 

- Organizarea ADN-ului nuclear ; 

- Tehnici de analiză a ADN-ului în practica medico – 

legală; 

Noțiuni teoretice 

generale şi 

specifice.  

2 

 

Identificarea medico – legală.  

- Identificarea medico – legală: definiție, clasificare; 

- Identificarea după amprentele digitale; 

- Identificarea după fotografie. 

Noțiuni teoretice 

generale şi 

specifice.  

2 

 

Toxicologia medico – legală. 

-Toxicul. Toxicitate. Clasificarea toxicelor. 

 - Intoxicația acută cu alcool etilic. 

 - Intoxicația cu monoxid de carbon. 

-  Intoxicațiile medicamentoase şi pesticide. 

 - Problemele expertizei medico – legale în intoxicații 

Noțiuni teoretice 

generale şi 

specifice.  

2 

 

Odontostomatologie medico – legală  

Noțiuni teoretice 

generale şi 

specifice.  

2 

 

Investigațiile genetice în catastrofele cu nr. mare de 

victime. 

Noțiuni teoretice 

generale şi 

specifice.  

2 

 

Recapitulare si pregatire pentru examen Discuții 
2 

 

TOTAL  24 ore 



Bibliografie: cea indicată pentru curs   

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4  

Curs 

Ințelegerea conceptelor de bază Examen scris  

 

70% 
Interpretarea textului de lege în 

situații  concrete 

10.5 

Seminar/laborator 

Participare activa la 

seminar 

 20% 

   

 Se acordă 1 punct din oficiu 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Obtinerea notei 5. 

 

Data completării          

 

Semnătura titularului de curs 

 

Semnătura titularului de seminar  

01.10.2021 
Lector univ.dr.Horia Rata 

 

Lector univ.dr.Horia Rata 

 

Data avizării în departament  

                      

Semnătura directorului de departament 

01.10.2021 

 

                       Lector univ.dr.Bogdan Virjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

academice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară, fiind formulat în vederea 

completării  cunoștințelor viitorului jurist cu aspecte teoretice și practice 



 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practică de specialitate 

      Codul disciplinei 4.7.13 

2.2 Titularul activităţilor de curs - 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 
Lector univ.dr.Alina Monica Axente 

2.4 Anul de 

studiu 
IV 

2.5 

Semestrul  
I 

2.6 Tipul de 

evaluare 
v 

2.7 Regimul 

disciplinei 

DS/

DO 

 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 8 
din care:    

3.2 curs 
 

 

3.3 seminar/laborator 
8 

3.4 Total ore din planul  

      de învăţământ 
112 

din care:    

3.5 curs 
 

 

3.6 seminar/laborator 
112 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  

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

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

Tutoriat  - 

Examinări  

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

3.7 Total ore studiu individual  

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 

 

 

 

 

 

 

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  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  
 

 

4.2de competenţe 

Lingvistice: cunoașterea a cel puțin unei limbi de circulație internațională 

Tehnice: operare PC 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

 



 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

 

Bibliografie: 
 

8. 2 Seminar/laborator 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Studierea actelor juridice specifice locului de 

desfășurare a practicii 

 

explicaţii, 

problematizarea, 

simularea de 

situaţii, studiul 

documentelor şi 

al bibliografiei 

6 ore 

Cercetarea aspectelor juridice avute în vedere la 

redactarea actelor juridice 

explicaţii, 

problematizarea, 

simularea de 

situaţii, studiul 

documentelor 

curriculare şi al 

bibliografiei 

6 ore 

Participarea la activitățile specifice locului de 

desfășurare a practicii fizic sau online 

explicaţii, 

problematizarea, 

simularea de 

6 ore 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 

6. Competenţele specifice acumulate  
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 
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. 
 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

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. 

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 



situaţii, studiul 

documentelor 

curriculare şi al 

bibliografiei 

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 

6 ore 

Redactarea de acte juridice specifice locului de 

desfășurare a practicii 

explicaţii, 

problematizarea, 

simularea de 

situaţii, studiul 

documentelor 

curriculare şi al 

bibliografiei 

6 ore 

Studierea   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 

6 ore 

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 

6 ore 

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 

6 ore 

Soluționarea concretă a cererilor, plângerilor, petițiilor 

 

explicaţii, 

problematizarea, 

simularea de 

situaţii, studiul 

documentelor 

curriculare şi al 

bibliografiei 

6 ore 

Studierea legislației specifice locului de desfășurare a 

practicii 

explicaţii, 

problematizarea, 

simularea de 

situaţii, studiul 

documentelor 

curriculare şi al 

bibliografiei 

6 ore 



Bibliografie: 

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

specialitate în funcție de locul de desfășurare a practicii și de îndrumările tutorelui de 

practică 

 

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4  

Curs 

▪ să dovedească 

cunoaşterea problemelor 

juridice dezbătute la 

locul de desfășurare a 

practicii  

▪capacitatea de  

identificarea  a 

problemelor  juridice  

▪ expunerea coerentă a 

punctului de vedere 

exprimat 

▪ succesiune logică şi 

coerenţă în expunere 

▪ corectitudinea 

punctului de vedere 

exprimat 

Stagiul de practică se finalizează cu 

activitatea de verificare  a Caietului 

de practică realizată de către cadrul 

didactic  îndrumătorul de practică.  

90% 

Se acordă 1 punct din oficiu 10% 

10.5 

Seminar/laborator 

-   

-   

10.6 Standard minim de performanţă 

Prezentarea aspectelor juridice și a legislației relevante specifice locului de desfășurare a practicii. 

 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

 

01.10.2021 

 

- 

 

Lector univ.dr.Alina Monica 

Axente 

   

Data avizării în departament                       Semnătura directorului de departament 

 

01.10.2021 

 

                       Conf.univ.dr.Carmen Pălăcean 

 

 

 

 

 

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  



 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPTUL ASIGURĂRILOR 

      Codul disciplinei D.4.8.14 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ.dr. Manuela Tăbăraş 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 
- 

2.4 Anul de 

studiu 
IV 

2.5 

Semestrul  
II 

2.6 Tipul de 

evaluare 
V8 

2.7 Regimul 

disciplinei 

DS/ 

DA 

 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 
din care:    

3.2 curs 
2 

 

3.3 seminar/laborator 
- 

3.4 Total ore din planul  

      de învăţământ 
24 

din care:    

3.5 curs 
24 

 

3.6 seminar/laborator 
- 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

Pregătire teme, referate, portofolii și eseuri  7 

Tutoriat  - 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 26 

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite 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  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2de competenţe 
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 desfăşurare a 

cursului  

In cazul in care activitatea didactica se desfasoara online, cursul  are loc 

pe platforma Microsoft Teams utilizandu-se toate  mijloacele tehnice 

disponibile. In cazul in care activitatea didactica se desfasoara fizic, 

cursul se tine in sali care dispun de echipamente moderne de predare, și 

anume dotari powerpoint/conditii de multiplicare/proiectare analize de 

jurisprudenta/teste grile. Pe parcursul cursului telefoanele mobile trebuie 

trecute în modul silenţios 



 

 

 

 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Nu este cazul 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

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/oferta de asigurare/declaratie de risc etc reglementate in 

materia studiată; 

CP3.  Capacitatea de a analiza si a surprinde diferentele de reglementare din legislatia primara 

sau secundara aplicabilă diferitelor categori de contracte de asigurari studiate – in 

special in cadrul contractelor aceleiasi categorii ( generale/de viata sau de raspundere, 

de bunuri/ de persoane) ; 

CP4.  Abilitatea de evaluare critică a textelor din doctrină și jurisprudență în materia 

asigurarilor  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 de asigurare raportat 

si la natura speciala a fiecarei categorii de contracte de asigurare; 

CP6.  Utilizarea  cunostintelor dobandite in vederea elaborarii unui proiect profesional 

utilizând principiile și metodele consacrate în cadrul disciplinei, pornind de la legislația, 

doctrina și jurisprudența referitoare la o problemă concretă din domeniu relativa la 

clauzele  adminisibile sau inadmisibile – nulitati/ clauze abuzive / nescrise;  

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. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a 

legislatiei specifice asigurarilor, a formelor de organizarea a 

activitatii de asigurare, cat si a principalelor conditii de fond si de 

forma specifice încheierii fiecarui tip de act juridic de asigurare 

studiat, cu deprinderea de către aceștia a metodelor de cercetare 

și a paradigmelor de lucru din acest domeniu pentru a se asigura 

cunoaşterea principalelor elemente tehnice obligatorii si specifice 

încheierii fiecarui tip de contract de asigurare studiat. 

 

7.2 Obictivele specifice  

 

 

 

 

- Înţelegerea conceptului elementelor tehnice ale asigurării; 

- Identificarea trăsăturilor caracteristice specifice fiecărei categorii 

asigurări; Deprinderea principiilor şi noţiunilor de bază privind 

aceste tipuri diferite de asigurari cu însuşirea elementelor tehnice 

fundamentale fiecărui  contract de asigurare studiat; 



 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Consideratii generale privind asigurarile 

1. Geneza şi evoluţia istorică a asigurărilor.  

2.Piaţa europeană a asigurărilor şi impactul 

acesteia asupra obligaţiilor şi răspunderii 

asigurătorului în contractul de asigurare 

3.Cadrul legal actual privind asigurările în 

România 

4.Dreptul internațional privat și conflictul de 

legi 

5.Opţiuni de asigurare 

 

Prelegere 

interactivă, 

Utilizarea 

materialelor 

multimedia, 

Exemplificarea 

Demonstrația 

logică  

 

 

1 curs 

Cadrul conceptual al contractului de asigurare 

1. Funcţiile contractului de asigurare  

2. Principiile specifice contractului de 

asigurare 

3. Natura juridică a contractului de asigurare 

4. Importanţa teoretică şi practică a 

calificării contractului de asigurare ca 

fiind un contract de adeziune, obligatoriu 

sau negociat 

5. Caracterele generale ale contractului  de 

asigurare şi impactul  

       acestora asupra obligaţiilor şi răspunderii 

asigurătorului 

6. Delimitarea contractului de asigurare de 

alte contracte  

7. Situaţia premisă încheierii contractului de 

Prelegere 

interactivă, 

Utilizarea 

materialelor 

multimedia, 

Exemplificarea 

Demonstrația 

logică  

 

3 cursuri 

 - Cunoaşterea principiilor fundamentale ale răspunderii 

contractantilor raportului de asigurare; 

- Înţelegerea modului de constituire si autorizare a societatilor de 

(re)asigurari; 

- Cunoaşterea obiectului contractului de asigurare, a caracterelor 

acestui contract si a modului de formare a contractului de 

asigurare; 

- Identificarea efectelor contractului de asigurare, raportat la 

modalitatea de incheiere a acestuia, dar si in raport de partile 

implicate: contractantul, beneficiarul, stipulantul sau terțul 

raportului de asigurare; Înțelegerea disciplinei contractuale si a 

sancțiunilor specifice in ipoteza constatarii unei încălcări a 

acestei discipline în cadrul contractelor juridice studiate; Analiza  

modalitatilor de încetare a acestora; 

- Identificarea elementelor derogatorii de la dreptul comun 

specifice raportului de asigurare; 

- Implementarea soluțiilor jurisprudentiale in sustinerea unui text 

legal, în argumentarea logica a unei teorii, explicatii sau solutii 

propuse;  

- Familiarizarea cu practica instantelor de judecata in materie. 

 



asigurare: riscul 

8. Încheierea contractului de asigurare 

9. Condiții de valabilitate privind încheierea 

contractului de asigurare 

10. Elementele tehnice ale contractului de 

asigurare  

11. Interpretarea contractului 

12. Clauzele abuzive în contractul de asigurare 

13. Legea aplicabilă contractului de asigurare 

 

 

Modalități de încheiere a raportului de 

asigurare 

1. Asigurarile de bunuri 

2. Asigurarile de raspundere civila 

3. Asigurarile  de credite, financiare etc 

4.  Asigurarile de viata 

 

Prelegere 

interactivă, 

Utilizarea 

materialelor 

multimedia, 

Exemplificarea 

Demonstrația 

logică  

 

3 cursuri 

Subiectele contractului de asigurare 

1. Asiguratul  

2. Stipulația pentru altul în contractul de 

asigurare 

3. Categorii de beneficiari ai poliţei de 

asigurare 

4. Alte categorii de asiguraţi 

5. Asigurătorul 

6. Intermediarul in contractul de asigurare 

 

 

Prelegere 

interactivă, 

Utilizarea 

materialelor 

multimedia, 

Exemplificarea 

Demonstrația 

logică  

 

1 curs 

Efectele contractului de asigurare 

 

1.  Efectele contractului de asigurare 

până la ivirea evenimentului asigurat 

2. Efectele contractului de asigurare după 

producerea evenimentului asigurat  

3. Efectele contractului de asigurare după 

plata indemnizaţie de asigurare.  

4. Acţiunea în regres  

5. Efectele contractului de asigurare faţă 

de persoanele cuprinse în asigurare  

6. Efectele contractului de asigurare cu 

privire la   moştenitorii asiguratului 

7. Efectele contractului de asigurare faţă 

de terţii păgubiți  

8. Forța obligatorie a contractului de 

asigurare și   impreviziunea contractual 

9. Suspendarea asigurării 

 

Prelegere 

interactivă, 

Utilizarea 

materialelor 

multimedia, 

Exemplificarea 

Demonstrația 

logică  

 

2 cursuri 



Încetarea contractului de asigurare   

1. Producerea sinistrului – cauză de 

încetare a contractului de asigurare  

2. Denunțarea unilaterală a contractului 

de asigurare 

3. Rezilierea contractului de asigurare 

4.  Decesul asiguratului- situație specială 

de încetare a contractului de asigurare 

5.  Pierderea calității profesionale a 

asiguratului-cauză de încetare a 

contractului de asigurare  

 

Prelegere 

interactivă, 

Utilizarea 

materialelor 

multimedia, 

Exemplificarea 

Demonstrația 

logică  

 

 1 curs 

Practică judiciară 

Comentarii asupra jurisprudentei relevante in 

materie 

Conversaţii, 

interogari, 

aplicații, 

exemplificare,  

demonstrații 

logice; 

utilizarea 

materialelor 

multimedia 

 

 

1 curs 

   

8. 2 Seminar/laborator 
Metode de 

predare 
Observaţii 

-  - - 
Bibliografie: 

1. Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009, Legea nr. 71/2011) 

2. Tăbăraş M., - „Dreptul Asigurărilor“– Ed. Renaaissance, București, 2010,  ISBN 978-

606-8321-44-8; 

3. Vasile Nemes, Dreptul asigurarilor, Editia a-5-a, Editura Hamangiu , București, 2020; 

4. Vasile Nemeș, Contracte, Legislatie, Jurisprudență. Modele adnotate, Editura Universul 

Juridic, București, 2018 

5. Camelia Spasici, Contracte speciale reglementate în codul civil-Sinteze teoretice și teste 

grilă. Editura Hamangiu, București, 2019 

6. Deak Francisc, Romeo Popescu - Contracte speciale, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, editia V-a 2019 

7. Tăbăraş M., Constantin M.-„Noua asigurare RCA şi sistemul bonus-malus. Implicaţii 

teoretice şi practice ale noilor norme de asigurare RCA”, Curierul Judiciar nr. 1/2010, Ed. 

CH Beck, Bucureşti, 2010  

8. Tăbăraş M.-„ Fundamentele răspunderii asigurătorului”- Analele Universităţii Titu 

Maiorescu, 2005, Ed. Titu Maiorescu 2007 

9. Tăbăraş M.- „ Contractul de asigurare, contract de adeziune sau negociat? „ Curierul 

Judiciar nr. 11/2006, Ed. CH Beck 

10. Tăbăraş M.- „Principiile răspunderii juridice a asigurătorului „ – în Revista română de 

drept al adacerilor nr. 5/2006, Ed. Wolters Kluwer 

11. Tăbăraş M.-„Acoperirea riscului de insolvabilitate generală „ – în Curierul Judiciar nr. 

11/2006, Ed. CH Beck 

12. Tăbăraş M., Constantin M. -  “ Legislația asigurărilor si reasigurărilor in România. 

Comentarii si explicatii” , Ed.CH Beck, 2012, (prim-autor) ; 

13. Tăbăraş M., Constantin M. - „Asigurări“  –Ed CH Beck, București, 2009 

14. Onaca Viviana-Contractul de asigurare de bunuri, Teză de doctorat, Universitatea 

Bucureşti, nepublicată, Bucureşti, 2001 

 



15. Popescu Nela-Noi tendinţe în analiza riscului în afacerile comerciale, Bucureşti, 

Academia de Studii Economice, Teză de doctorat, nepublicată, 2004 

16. Puşcă Andy Corneliu-Contractul de asigurare, Teză de doctorat, nepublicată, Institutul de 

Cercetări Juridice al Academiei Române  

17. Sferdian Irina-Contractul de asigurare de bunuri, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004 

18. Sferdian Irina-Dreptul asigurărilor, Editura CH Beck, 2007 

19. Minea Elena Maria-Încheierea și interpretarea contractelor de asigurare, Editura C.H. 

Beck, București, 2006 

20. Nemeş Vasile-Dreptul asigurărilor, Editura Hamangiu, 2009 
21. Fl. A.Baias ...- Noul cod civil, Ed II-a Ed. CH Beck, 2012 

22. Norma ASF nr. 26/2021 privind activitatea desfășurată pe teritoriul României de 

asigurătorii din statele terțe prin intermediul sucursalelor 

23. Norma nr. 20 /2016 (varianta consolidată, apr. 2021) privind autorizarea şi monitorizarea 

societăţilor de asigurare şi reasigurare 

24. Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi 

reasigurare. 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4  

Curs 

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 

50% din punctajul alocat acestei 

probe. 

 

90% 

10.5 

Seminar/laborator 

Nu este cazul   

   

                                                            Se acordă 1 punct din oficiu                                         10% 

10.6 Standard minim de performanţă:  însuşirea elementelor tehnice fundamentale ale contractelor 

de asigurare studiate, de natura a primi evaluare finala la nivelul notei 5 . 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

01.10.2021 Conf.univ.dr.Manuela Tăbăraş                              - 

   

Data avizării în departament                       Semnătura directorului de departament 

01.10.2021                            Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 

 

 

 

 

 

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei 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 acest domeniu de activitate specific pietei 

financiare, iar conţinutul disciplinei este in conformitate cu cerințele pieței  juridice si corespunde 

necesităților practice existente pe piața muncii prin asigurarea înțelegerii corelatiei dintre teorie, 

legislatie specifica și practică asigurand o primara specializare in domeniul legislatiei asigurarilor. 

 

https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/61488eed21234602281778.pdf
https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/6077e46255b24092958625.pdf
https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/6076e0100253c227992979.pdf


 
                                                                      FIŞA DISCIPLINEI 
 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei INFRACȚIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE 

      Codul disciplinei 4.8.15. 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr.Adrian Milutin Truichici 

2.3 Titularul activităţilor de seminar - 

2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare V8 2.7 Regimul disciplinei 
DS/ 
DA 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 
din care:    
3.2 curs 

2 
 
3.3 seminar/laborator 

- 

3.4 Total ore din planul  
      de învăţământ 

24 
din care:    
3.5 curs 

24 
 
3.6 seminar/laborator 

- 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  7 

Tutoriat  - 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 26 

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite 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  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  
• Drept penal. Partea generală 

• Drept penal. Partea specială 

4.2 de competenţe 
• Tehnice: operare PC 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a cursului  • Cursul se desfășoară în săli cu echipament de predare multimedia 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

- 

6. Competenţele specifice acumulate  
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Competențe profesionale: 

CP1.Utilizarea adecvată a conceptelor și teoriilor specifice domeniului infracțiunilor 

prevăzute în legi speciale;  

CP2.Înțelegerea relevantei practice a conceptelor si teoriilor  domeniului infracțiunilor 

prevăzute în legi speciale;  

CP3.Explicarea modului de aplicarea a legislaţiei româneşti în domeniu; 

CP4. Interpretarea conținutului infracțiunilor studiate; 

CP5. Aplicarea conceptelor și teoriilor studiate la cazuri concrete; 

CP6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din 

punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor. 



 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni introductive referitoare la Legea nr.86//2006 
privind Codul vamal al României. 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

 
nr.ore de curs alocate 

2 

2.  Infracţiunile  de contrabandă prevăzute în Codul vamal. Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

 
nr.ore de curs alocate 

2 

3. Infracţiunile de folosire de acte nereale şi de folosire de 
acte falsificate. la autorităţile vamale. 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

 
nr.ore de curs alocate 

2 

4. Noţiuni introductive referitoare la Legea nr.84/1992 
privind regimul zonelor libere.Cadrul internaţional prin 
prisma Convenţiei de la Kyoto. 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

 
nr.ore de curs alocate 

2 

5. Zonele libere.Autorizarea activităţilor.Licenţele de  
lucru.Facilităţi şi restricţii. 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

 
nr.ore de curs alocate 

2 

6. Infracțiuni prevăzute în Legea nr.84/1992. Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

 
nr.ore de curs alocate 

2 

7. Cadrul general şi noţiuni introductive privind evaziunea 
fiscală . Forme ale evaziunii fiscale. 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

 
nr.ore de curs alocate 

2 

8. Forme ale evaziunii fiscale.Continuare I. Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

 
nr.ore de curs alocate 

2 

9. Forme ale evaziunii fiscale .Continuare II. Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

 
nr.ore de curs alocate 

2 

10. Forme ale evazunii fiscale..Continuare III. Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

 
nr.ore de curs alocate 

2 

11. Cadrul general,noţiuni introductive,regim sancţionator 
şi organele cu atribuţii în domeniul monopolului de stat. 

Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

 
nr.ore de curs alocate 

2 

12. Infracţiuni privind monopolul de stat. 
Prelegere 
Dezbatere 
Dialog 

nr.ore de curs alocate 
2 
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Competențe transversale: 

CT.1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea regulilor 

deonotologice specifice domeniului; 

CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), 

cu respectarea palierelor ierarhice; 

CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare și de formare 

profesională asistată 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  
• Cunoaşterea şi înţelegerea obiectului Infracțiuni prevăzute în legi speciale în 

raport cu infracțiuni prevăzute în Codul penal 

• Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite 

7.2 Obiectivele specifice  
 
 
 
 
 

• Explicarea şi interpretarea obiectului juridic special al infracţiunii 

• Cunoaşterea textului de incriminare a faptei 

• Încadrarea juridică a faptei 

• Stabilirea sancţiunii de drept  pentru infracţiunea săvârşită în raport  cu 
imputabilitatea, împrejurările, circumstanţele şi persoana  infractorului 



 
Bibliografie: 

• O. Bugnar-Coldea,Infracţiunile de evaziune fiscală,Ed.Universul Juridic ,Bucureşti,2021; 

• M.A.Hotca,  M. Gorunescu, N. Neagu,D.G. Pop,A Sitaru,R.F. Geamănu Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii și 
explicații, Ediția 5, Ed. CH Beck, București, 2019; 

• A.M.Truichici, L.Neagu Infracţiuni prevăzute în legi speciale.Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi 
Jurisprudenţă Naţională ,Ed.Universul Juridic,Bucureşti,2018; 

• M.A.Hotca,  M. Gorunescu, N. Neagu,D.G. Pop,A Sitaru,R.F. Geamănu Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii și 
explicații, Ediția 4, Ed. CH Beck, București, 2017; 

• T. Toader, Infracțiunile prevăzute în legi speciale, Ed. a VI-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2014; 

• M.A.Hotca,  M. Gorunescu, N. Neagu, M. Dobrinoiu,R.F. Geamănu Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii și 
explicații, Ediția 3, Ed. CH Beck, București, 2013; 

• M. Gorunescu, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Ed.  Hamangiu, 2012; 

• T. Toader, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011; 

• R. Bodea, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Ed.  Hamangiu, Bucureşti, 2011; 

• M.A. Hotca, M. Dobrinoiu, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, ediţia a II-a –, Ed.  C.H.Beck, Bucureşti, 2010; 

• M.A. Hotca, M. Dobrinoiu, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Ed.  C.H.Beck, Bucureşti, 2008; 

• G. Popescu, T. Toader, Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Reglementare. Doctrină. Jurisprudență, Ed. CH Beck, 
București, 2003 

• C. Sima, Infracţiuni prevăzute în legi speciale (comentate şi adnotate), Ed.  Lumina Lex, Bucureşti, 2002; 
        

 

 
10. Evaluare 

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

10.4  
Curs 

 Evaluare finală – examen scris 90% 

   

10.5 Seminar/laborator 
- - - 

   

                                                                                        Se acordă 1 punct din oficiu                                                             10% 

10.6 Standard minim de performanţă  
Rezolvarea subiectelor în vederea obţinerii notei minime de trecere. 

Răspunsul corect la două din întrebările de examen. 

 
Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  
01.10.2021 Conf.univ.dr.Truichici Milutin-Adrian - 
   
Data avizării în departament                       Semnătura directorului de departament 

01.10.2021                        Lector univ.dr.Bogdan Virjan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară; 

• În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere ultimele modificări legislative, aspecte teoretice și practice  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


