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Prezentarea UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET –
componentă de bază a învăţământului superior românesc
1. Universitatea Spiru Haret – componentă de bază a învăţământului superior românesc
Universitatea Spiru Haret București și-a început activitatea în cadrul fundației România de Mâine, instituţie socialumanistă de cultură, ştiinţă şi învăţământ cu caracter nonprofit, înființată la data de 19 ianuarie 1991, potrivit prevederilor Legii
pentru persoane fizice, asociații și fundații nr. 21/1924.
În cadrul Universităţii Spiru Haret funcţionează, în prezent 14 facultăţi cu 96 de programe de studii universitare de licență,
care au parcurs, conform legii, etapele de autorizare provizorie şi acreditare.
La 14 februarie 2000, Universitatea Spiru Haret a fost acreditată de Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi
Acreditare. Legea nr. 443 din 5 iulie 2002 consfinţeşte faptul că Universitatea Spiru Haret este „instituţie de învăţământ
superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ".
Întreaga activitate a Universităţii s-a întemeiat pe recunoaşterea şi aplicarea măsurilor legislative cu privire la învăţământ
şi cercetare, dintre care menţionăm pe cele mai importante:
-Legea nr. 1/2011- Legea educaţiei naţionale; Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006,
cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, modificată prin Ordonanţa de Guvern nr.
6/2011;
-Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, modificată și completă ulterior;
-Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, etc.;
-Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5204/2014.
Toate aceste acte normative, alături de altele, asigură suportul necesar pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ
performant, competitiv, de înaltă calitate, precum şi condiţii deosebite de studiu, cazare, masă şi recreere pentru studenţi.
Asumându-şi, de la înfiinţare, misiunea de învăţământ şi cercetare, orientate pe valori, creativitate, obţinerea de
cunoştinţe fundamentale, dar şi de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă în profesie şi în societate, Universitatea
Spiru Haret a urmărit şi urmăreşte permanent dezvoltarea integrală şi armonioasă a individualităţii umane, asumarea unui
sistem de valori capabil să contribuie la împlinirea personală, dezvoltarea spiritului antreprenorial, participarea activă la viaţa
comunităţii şi a societăţii, la succesul în competiţia pentru angajare pe piaţa muncii. Drept urmare, Universitatea a devenit o
instituţie de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, abilitată să acorde titlurile prevăzute de lege, potrivit autonomiei
universitare şi libertăţii academice.
În prezent, Universitatea Spiru Haret are, în structura sa 14 facultăţi, cu 96 de programe de studii universitare de licenţă
acreditate sau autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale, 48 programe de studii universitare de masterat
acreditate de către ARACIS și 103 programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă avizate de catre
Ministerul Educatiei și Cercetării Științifice, două colegii universitare în cadrul cărora sunt autorizate doua Școli Postliceale
Sanitare, Centru de formare profesională – Spiru Haret oferă 9 programe de formare continuă, care se adresează cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar şi vizeză formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora în vederea îmbunătăţirii
managementului şi calităţii procesului educaţional, 11 programe de calificare și 14 programe de specializare/perfecționare,
toate autorizate ANC.
Universitatea Spiru Haret a obținut, în urma evaluării instituționale efectuată de către Agenția Română de Asigurare a
Calității în Învățământul Superior (ARACIS), calificativul ÎNCREDERE pentru perioada 2014-2019.
Universitatea Spiru Haret are preocupări constante în identificarea nevoii educaţionale reale a pieţei muncii şi adaptarea
flexibilă a programelor de studiu pe care le oferă. Din punct de vedere al relaţiilor internaţionale, obiectivul strategic al
Unversității este bidimensional:
-creşterea recunoaşterii academice şi a vizibilităţii universităţii pe plan regional și internațional;
-punerea în valoare a educației centrate pe student, dar și stimularea producției științifice.
Întreaga comunitate a Universităţii Spiru Haret dovedeşte prin preocupările sale o atitudine pro-activă, responsabilă,
contribuie la creșterea nivelului de cunoaștere în domeniile sale de activitate ancorată fiind la nevoile economiei şi societăţii,
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participă la conferinţe internaţionale indexate în ISI Thomson - Conference Citation Index, organizează conferințe şi workshopuri ştiinţifice de recunoaştere internaţională, face parte din echipe de lucru inter-universitare în proiecte europene.
Universitatea Spiru Haret promovează valorile europene, susţine deschiderea și cooperarea academică cu beneficii
mutuale, contribuie la creșterea prestigiului învățământului românesc, și al României pe scena internaţională contemporană.
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PREZENTAREA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE CRAIOVA

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova cu programele de studii de licenţă: Drept,
Administraţie Publică, Poliţie Locală, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Finanţe şi Bănci, Management, este parte
componentă a Universităţii Spiru Haret din cadrul Fundaţiei România de Mâine, universitate acreditată ca instituţie de
învăţământ superior, parte a sistemului naţional de învăţământ, prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial
nr. 491 din 9 iulie 2002.
Facultatea a luat naştere în anul 2015 prin unirea celor două facultăţii care au funcţionat în cadrul Centrului Universitar
Craiova al Universităţii Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova şi Facultatea de Drept şi
Administraţie Publică Craiova. Decanul facultăţii este Conf. univ.dr. Ilie George Dragoş.
Constituirea celor două facultăţii care s-au unit s-a înscris în eforturile consacrate reluării învăţământului superior
particular din ţara noastră, în noile condiţii create de înscrierea societăţii româneşti în procesul de tranziţie, de la vechea ordine
socială spre un nou tip de societate. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova din cadrul Universităţii
Spiru Haret îşi desfăşoară activitatea în noua formă de organizare a învăţământului universitar (3 – 2 – 3, licenţă, masterat,
doctorat) în concordanţă cu prevederile Legii 288/2004, cu programele de studii de licenţă: Drept, din domeniul Drept,
Administraţie Publică din domeniul Ştiinţe Administrative, Poliţie Locală din domeniul Ştiinţe Administrative, Contabilitate şi
Informatică de Gestiune, din domeniul Contabilitate, Finanţe şi Bănci din domeniul Finanţe, Management din domeniul
Management şi programele de studii de masterat Ştiinţe Penale şi Criminalistică din domeniul drept, Contabilitate –Audit în
sistemul public şi privat din domeniul Contabilitate şi Finanţe şi administraţie publică europeană din domeniul Finanţe.
În prezent, facultatea organizează cursuri cu durata de 3-4 ani (180-240 credite) pentru formele de învăţământ cu
frecvenţă – IF, învăţământ cu frecvenţă redusă – IFR şi învăţământ la distanţă-ID, în conformitate cu Legea nr. 1/2011.
Misiune şi obiective
Facultatea şi-a asumat misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară, universitară, în domeniile dreptului,
administraţiei publice, contabilităţii, finanţelor şi al managementului, în concordanţă cu:
1. Clasificarea Internaţională tip a profesiunilor a Biroului Internaţional al Muncii al Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
organism specializat al ONU;
2. Clasificarea Ocupaţiilor din România;
3. Noile exigenţe ale reconstrucţiei societăţii româneşti generate de tranziţia de la vechiul tip de societate la noua
societate avansată, contemporană.
Din misiunea sa, facultatea şi-a derivat scopul şi obiectivele principale de activitate astfel:
1. pregătirea specialiştilor necesari asigurării prezervării şi dezvoltării disciplinelor de profil, în cadrul sistemului naţional de
cercetare ştiinţifică;
2. formarea specialiştilor necesari pentru extinderea, dezvoltarea şi ridicarea nivelului calitativ al învăţământului economic, la
toate treptele şi nivelurile ierarhice ale sistemului naţional de învăţământ;
3. formarea de jurişti şi economişti, specialişti în domeniile drept, administraţie publică, contabilitate, finanţe şi management;
4. compatibilizarea formaţiei profesionale şi a competenţelor absolvenţilor facultăţii, cu standardele Sistemului european de
credite transferabile, în vederea promovării mobilităţii şi recunoaşterii diplomelor în spaţiul european, odată cu aderarea
României la UE.
Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse, Facultatea urmăreşte, prin întreaga sa activitate să asigure o relaţie
organică între pregătirea teoretică, metodologică şi capacitatea de valorificare a formaţiei de specialitate obţinute de către
studenţi, în diferitele domenii de activitate din sistemul social.
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova are în vedere pregătirea studenţilor pentru a deveni
specialişti superior calificaţi, competenţi în analiza, interpretarea, explicarea şi formularea de propuneri şi soluţii şi de
soluţionare ştiinţifică, practică, a problemelor economice la nivel micro, macro şi mondoeconomic.
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Structura organizaţională şi funcţională
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova, este structurată pe şase programe de studii: Drept,
pe baza domeniului de licenţă Drept, Administraţie Publică, pe baza domeniului de licenţă Ştiinţe Administrative, Poliţie Locală,
pe baza domeniului de licenţă Ştiinţe Administrative, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, pe baza domeniului de licenţă
Contabilitate, Finanţe şi Bănci, pe baza domeniului de licenţă Finanţe, Management, pe baza domeniului de licenţă
Management.
În facultate îşi desfăşoară activitatea două departamente – Departamentul de Ştiinţe Economice şi Departamentul de
Ştiinţe Juridice şi Administrative, care grupează personalul didactic din cadrul celor două profile de specialitate.
În prezent, facultatea organizează:
1. studii universitare de licenţă, cu durata de trei-patru ani (180-240 de credite);
2. studii de masterat (ciclul II de studii, cu o durată de două/patru semestre);
3. programul de pregătire psihopedagogică, metodică şi practică pentru cariera didactică.
În cadrul facultăţii sunt organizate şi funcţionează formele de învăţământ cu frecvenţă – IF, cu frecvenţă redusă-IFR, la
distanţă -ID.
Conducerea activităţilor didactice se realizează prin structurile şi funcţiile de conducere existente la nivelul facultăţii, şi
anume: Consiliul facultăţii, Consiliile departamentelor, respectiv, decan, prodecan şi directorii de departament. Structura
facultăţii include şi serviciile administrative şi tehnice, de secretariat, tehnic, de întreţinere, casierie.
Conţinutul şi procesul de învăţământ
Atât conţinutul, cât şi procesul de învăţământ sunt subordonate exigenţelor majore de asigurare a unei consecvenţe şi
consistenţe reale cu misiunea, obiectivele şi finalitatea studiilor de licenţă şi masterate, oferite de facultate. „Curriculumul”,
concretizat în planurile de învăţământ şi programele disciplinelor de studii este proiectat în concordanţă cu stadiul actual de
dezvoltare al ştiinţelor economice, este profilat în concordanţă cu exigenţele dinamicii economico-sociale naţionale şi mondiale,
precum şi cu cele ale diferitelor categorii de beneficiari şi realităţile pieţei muncii.
Strategiile învăţării, metodele şi tehnicile de bază ale pregătirii şi formării studenţilor utilizate de corpul profesoral al
facultăţii sunt moderne, în concordanţă cu didactica actuală a învăţământului superior.
La absolvirea studiilor studenţii pot obţine:
1. Diplomă de licenţă însoţită de suplimentul de diplomă, din programul de studii urmat;
2. Diplomă de masterat însoţită de suplimentul de diplomă;
3. Adeverinţa de absolvire a ciclului întâi de studii, din Programul de pregătire pentru profesiunea didactică absolvenţilor
care doresc să poată lucra şi în învăţământul primar sau gimnazial.
Posibilităţi de integrare în viaţa profesională după absolvire
În funcţie de programele de studii urmate, absolvenţii facultăţii pot fi încadraţi şi ocupa posturi de specialitate în:
1. unităţi de cercetare ştiinţifică, fundamentală sau aplicativă, ale academiilor de ştiinţe, universităţilor, organelor de
specialitate ale ministerelor, agenţiilor naţionale, consiliilor judeţene şi municipale, corporaţiilor şi întreprinderilor economice,
etc., dacă au absolvit studii universitare de licenţă, masterat şi studii doctorale.
2. sistemul de învăţământ primar şi gimnazial (dacă absolvă ciclul I (30 credite) al Programului de pregătire pentru
profesiune didactică) sau în învăţământul liceal şi superior (dacă absolvă şi un ciclu de studii universitare de masterat şi
modulul II (30 credite) al Programului de pregătire pentru cariera didactică);
3. unităţi economice publice sau private, industriale, agricole, de transporturi, comerciale, din servicii sociale, etc.
4. Judecătorii, Tribunale, Parchete, Cabinete de avocatură, Cabinete notariale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
5. administraţia publică centrală, zonală, judeţeană, locală;
Programul de studii universitare de licenţă Drept pregăteşte specialişti în domeniul juridic, care au posibilitatea să
profeseze ca Magistraţi (Judecători sau Procurori), Avocaţi, Notari, Executori judecătoreşti, Cercetători, Cadre didactice,
Auxiliari ai instanţelor de judecată (Grefieri, Arhivari etc.). De asemenea, licenţiaţii în drept pot ocupa posturi de Consilieri
juridici, Referenţi, Coordonatori de programe şi alte funcţii care solicită cunoştinţe juridice.
Programul de studiu Administraţie publică pregăteşte specialişti în domeniul administraţiei publice centrale şi locale,
care au posibilitatea de a profesa ca: Manager proiect, Consilier administrație publică, Expert administrație publică, Consilier
armonizare legislativă, Expert armonizare legislativă, Inspector de specialitate în administrația publică, Referent de specialitate
în administrația publică, Consultant în administraţie publică, Agent de dezvoltare, Reglementator sau Administrator public.
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Absolvenţii specializării Poliţie locală pot activa în piaţa muncii pe posturi precum: Poliţist local / comunitar, Asistent de
cabinet, Facilitator de dezvoltare comunitară, Administrator public, Consilier în administraţia publică, Consultant în administraţia
publică, Expert în administraţia publică, Inspector de specialitate în administraţia publică sau Secretar administrativ.
Absolvenţii programului de studii Contabilitate şi informatică de gestiune pot profesa ca: Consilier/ expert/ inspector/
referent/ economist în gestiunea economică, Analist, Referent de specialitate financiar-contabilitate, Contabil, Contabil bugetar,
Auditor intern, Controlor financiar, Administrator financiar, Contabil financiar-bancar, Consilier financiar-bancar, Revizor
contabil, Cenzor, Controlor de gestiune, Consultant bugetar, Inspector economist, Ofiţer bancar etc.
Absolvenţii programului de studii Finanţe şi Bănci pot profesa ca: Specialişti în sistemul financiar-bancar, Economişti în
alte domenii decât cele financiar-bancare, Agenţi în activitatea financiară şi comercială, Agenţi de valori şi cambişti (Brokeri
valori), Agenţi de asigurări, Agenţi imobiliari, Experţi în evaluarea bunurilor şi vânzători la licitaţie, Agenţi în activitatea financiară
şi comercială în alte domenii ale economiei naţionale, Inspectori şi agenţi financiari, Inspectori de vamă şi frontieră (Vameşi),
Inspectori de taxe şi impozite, Inspectori de pensii şi asigurări sociale.
Programul de studii Management asigură absolvenţilor săi posibilitatea de a profesa ca: Consultant în management,
Manager proiect, Manager marketing, Manager în domeniul siguranței alimentare, Manager în activități de turism, Manager
general, Manager financiar, Manager farmacii, Manager de proiect în parteneriat public-privat, Manager de întreprindere
socială, Manager de inovare, Manager bancar, Manager aprovizionare, Manager al sistemelor de management al riscului,
Manager al sistemelor de management de mediu, Manager al sistemelor de management al calității, Manager al organizației
culturale, Manager achiziții etc.
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET
în

Aprobată în Şedinţa Senatului
Universităţii Spiru Haret din
data de 13 februarie 2017

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
Perioada
De la data

Activitatea

Până la data

Număr
săptămâni

SEMESTRUL I (studii universitare de licenţă/master)
Luni 02.10.2017
Luni 02.10.2017

Vineri 22.12.2017

Luni 25.12.2017

Duminică 07.01.2018

Luni 08.01.2018

Vineri 19.01.2018

Luni 22.01.2018

Duminică 11.02.2018

Luni 12.02.2018

Vineri 16.02.2018

Luni 12.02.2018

Vineri 16.02.2018

Deschiderea noului an universitar
ACTIVITATE DIDACTICĂ

12 săptămâni

Vacanţă de Crăciun şi Anul Nou

2 săptămâni

ACTIVITATE DIDACTICĂ

2 săptămâni

Sesiune de examene de iarnă (semestrul I)

3 săptămâni

Vacanţă de iarnă
Sesiune de examene finalizare studii - licenţă şi
disertaţie (iarnă)

1 săptămână
1 săptămână

SEMESTRUL II (studii universitare de licenţă/master)
Luni 19.02.2018

Vineri 06.04.2018

ACTIVITATE DIDACTICĂ

7 săptămâni

Marţi 10.04.2018

Duminică 15.04.2018

Vacanţă de Paşte

1 săptămână

Luni 16.04.2018

Vineri 01.06.2018

ACTIVITATE DIDACTICĂ

7 săptămâni

Luni 04.06.2018

Vineri 22.06.2018

3 săptămâni

Luni 04.06.2018

Luni 18.06.2018

Marţi19.06.2018

Sâmbătă 23.06.2018

Luni 25.06.2018

Vineri 29.06.2018

Marţi 10.07.2018

Vineri 13.07.2018

Luni 25.06.2018

Duminică 02.09.2018

Sesiune de examene de vară (semestrul II)
Sesiune de examene de vară (semestrul II) pentru
anii terminali
Sesiune de examene restante pentru anii
terminali (semestrul I şi semestrul II;)
Sesiune de credite şi diferenţe pentru anii
terminali
Sesiune de examene finalizare studii - licenţă şi
disertaţie (vară)
Vacanţă de vară

Luni 03.09.2018

Vineri 7.09.2018

Luni 10.09.2018

Vineri 14.09.2018

Luni 24.09.2018

Vineri 28.09.2018

4 săptămâni

1 săptămână
2 luni

Sesiune de examene de toamnă (restanţe,
reexaminări, credite şi diferenţe) – pentru toţi anii

2 săptămâni

Sesiune de examene finalizare studii - licenţă şi
disertaţie (toamnă)

1 săptămână

Notă:
 Această structură generală a anului universitar 2017-2018 va fi adaptată la specificul fiecărui domeniu de licenţă/master, în
limitele perioadelor definite mai sus, ţinându-se cont, în toate cazurile, de normele ARACIS privind desfăşurarea activităţilor didactice
şi a modului de organizare a practicii, inclusiv pregătirea privind elaborarea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie în vederea
susţinerii (2 săptămâni).
 În zilele declarate sărbători legale nu se organizează activităţi didactice sau de examinare (Joi 30 noiembrie 2017, Vineri 1
decembrie 2017, Luni 25 decembrie 2017, Marţi 26 decembrie 2017, Luni 1 ianuarie 2018, Marţi 2 ianuarie 2018, Miercuri 24 ianuarie
2018, Duminică 8 aprilie 2018, Luni 9 aprilie 2018, Marţi 1 mai 2018, Duminică 27 mai 2018, Luni 28 mai 2018, Vineri 1 iunie 2018,
Miercuri 15 august 2018)
* Fiecare facultate va planifica sesiunile de examen în perioadele stabilite în funcţie de specificul şi particularităţile acesteia.
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Aprobat în şedinţa Senatului din data de _____________
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE CRAIOVA
Domeniul : DREPT -MASTERAT
Rector,
Programul de studii : ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Forma de învăţământ : IF
se aplică începând cu anul universitar 2017/2018
Durata studiilor : 1 an ( 2 semestre – 60 credite)
Durata studiilor 2 semestre
Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Semestrul 1

Semestrul 2

Nr. de ore pe disciplină

Ore /săptămână

Ore /săptămână

Sem I

Sem II

Sem II

-

9
9

-

E

-

8

-

28
14

-

E
E

-

9
9

28

28

-

E

-

8

60

-

60

-

Cv

-

4

42

28

14

E

-

4

-

Cooperare judiciară în materie
MD/DRCV/1/2/12
2
1
3
42
28
14
penală
13.
Criminalitatea informatică
MD/DRCV/1/2/13
Total ore pe săptămână (A+B)
8
5
2
15
8
4
2
14
466
224
242
Total credite
Total evaluări semestriale (E, Cv, Vp)
Examen de disertaţie
Legendă: C = curs; ad = activităţi dirijate; E = examen; Cv = colocvii; Vp = verificare pe parcurs; Lp = lucrări practice; L = laborator
DECAN ...........................................................
DIRECTOR DEPARTAMENT …………………………………….

-

E

-

4

4E
-

4E+ 1 Cv
-

30
-

34
10

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11
12.

A. DISCIPLINE OBLIGATORII
Instituţii de drept penal
Instituţii procesual penale
Reguli metodologice aplicate în
investigarea criminalistică
Drept internaţional penal
Infracţiuni prevăzute în legi speciale
Metode tehnico - ştiinţifice şi tactice
moderne de investigare penală
Activităţi practice în vederea
elaborării şi definitivării lucrării de
disertaţie
B.DISCIPLINE OPŢIONALE
Libertăţi publice şi drept penal
Drept execuţional penal
Infracţiuni de criminalitate
organizată
Proceduri speciale în procesul penal

Curs

Activităţi
dirijate/
Lp,L

Sem I

1.
2.

Total

Credite

Forma de
evaluare (E, Cv,
Vp)

C

ad

Lp/
L

Tot
al

C

ad

Lp/
L

Total

MD/DRCV/1/1/1
MD/DRCV/1/1/2
MD/DRCV/1/1/3

2
2

2
2

-

4
4

-

-

-

-

56
56

28
28

28
28

E
E

2

-

2

4

-

-

-

-

56

28

28

MD/DRCV/1/2/4
MD/DRCV/1/2/5
MD/DRCV/1/2/6

-

-

-

-

2
2

2
1

-

4
3

56
42

28
28

-

-

-

-

2

-

2

4

56

MD/DRCV/1/2/7
2 săptămâni/5 zile/6 ore

MD/DRCV/1/1/8
MD/DRCV/1/1/9
MD/DRCV/1/1/10

2

1

-

3

-

-

-

-

MD/DRCV/1/2/11
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FIȘELE DISCIPLINELOR
MASTER ŞTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de
seminar
2.5. Anul de studiu
1

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Masterat
Drept/Ştiinţe penale şi criminalistică

Drept execuţional penal
MD/DRCV/1/1/9

2.5
1
Semestrul

2.6 Tipul
de
evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
3.2 Din
2
care:
curs
3.4 Total ore din planul de
42 3.5 Din
28
învăţământ
care:
curs
Distribuţia fondului de timp

E

2.7
Regimul
disciplinei

OP

3.3
seminar/laborator

1

3.6
seminar/laborator

14

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
58
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Număr de credite
4

ore
20
20
16
2
-

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

4.2 de competenţe 
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. De desfăşurare a  se va susţine în săli de curs dotate cu mijloace moderne de predare(table
inteligente, internet, etc.)
cursului
5.2. De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului

se va susţine în săli dotate cu calculatoare, conectate la internet
17

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
- aprofundarea şi aplicarea noţiunilor şi principiilor fundamentale în realizarea dreptului;
- asimilarea şi aprofundarea jurisprudenţei instanţelor de judecată;
- aprofundarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor specific procesuale;
- aprofundarea noţiunilor şi principiilor operaţionale specifice ramurilor de drept derivate;
- cunoaşterea normelor metodologice de aplicare a măsurilor privative de libertate
- logică deductivă şi inductivă.

- dezvoltarea unei culturi juridice solide în sfera dreptului penal, procesual penal şi a celui
execuţional penal, capacitatea de interpretare şi aplicare a normelor juridice specifice dreptului
penal, procesual penal şi execuţional penal, şi dezvoltarea aptitudinilor şi competenţel or
specifice activităţii juridice, asimilarea şi aplicabilitatea acestora;
- competenţă profesională centrată pe permanenta relaţionare a competenţelor
teoretice şi aplicativ-practice, precum şi pe cercetare ştiinţifică;
- abilitatea de a consilia sub aspectul selectării, alegerii şi perfecţionării unei cariere în
conformitate cu domeniul de studiu. Exemplificăm în acest sens câteva dintre
carierele pe care absolvenţii le pot urma, cu specificarea că fiecare dintre
acestea presupun modalităţi specifice de recrutare şi formare continuă: jurist,
consilier
juridic,
magistrat
(judecător,
procuror),
avocat,
funcţionar
public;
- cultură solidă a standardelor profesionale şi etice superioare prin cultivarea de
competenţe şi abilităţi specifice profesiilor pe care le vor exercita;
- responsabilitate crescută în privinţa exercitării atribuţiilor specifice postului, precum şi în
privinţa interpretării şi aplicării obiective a legislaţiei

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
- Dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor pentru înţelegerea specificului
instituţiilor de drept execuţional penal.
- Formarea de specialişti în domeniul ştiinţelor penale, prin cunoaşterea şi
7.1 Obiectivul
definirea noţiunilor de bază utilizate în raporturile de executare a unei pedepse
general al
privative de libertate
disciplinei
- Însuşirea caracterului interdisciplinar al dreptului execuţional penal
- Facilitarea accesului studenţilor la cunoaşterea şi aprofundarea principalelor
aspecte ce influenţează în mod semnificativ raporturile dintre stat şi persoana
privată de libertate

7.2 Obiectivele
specifice

- Aprofundarea normelor ce reglementează raporturile juridice dintre persoana
privată de libertate şi instituţiile statului abilitate în activitatea de reeducare a
acesteia
- Cunoaşterea şi caracterizarea principalelor tipuri de executare a pedepselor
privative de libertate în funcţie de gradul de pericol social pe care îl reprezintă
persoana privată de libertate.
- Familiarizarea studenţilor cu instituţii precum: penitenciar, centru de reeducare,
probaţiune, penitenciar de minori şi tineri, spitale penitenciar
- Familiarizarea studenţilor cu schimbările din politica penală românească în
funcţie de evoluţia sistemului legislativ naţional, european şi internaţional
18

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Noţiuni introductive despre organizarea
sistemului de executare a pedepselor privative
de libertate în România

Metode de predare
Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Stiinţa dreptului execuţional penal.Sistemul
legislativ românesc privind executarea
pedepselor pivative şi neprivative de liberate

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Executarea pedepselor neprivative de libertate

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Executarea pedepselor privative de libertate

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Regimuri de executare a pedepselor privative
de libertate

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Drepturile şi libertăţile persoanelor aflate în
executarea unei pedepse privative de libertate

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Activităţile socio-educative ce se desfăşoară în
cadrul unităţilor de penitenciare

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Sistemul execuţional penal pentru minori şi
femei

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,

Observaţii
Se
recomanda
masteranzilor să parcurgă în
prealabil cursul şi materialul
bibliografic
recomandat
precum şi alte materiale
pentru a putea realiza un
dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
19

discutie dirijată.

Activităţile productive desfăşurate de
persoanele private de libertate în unităţile de
deţinere

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Dreptul la educaţie şi pregătirea profesională a
persoanelor private de libertate în vederea
reinserţiei sociale

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Probaţiunea, factor esenţial în reeducarea
persoanelor condamnate la pedepse privative
şi neprivative de libertate

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Măsurile educative aplicate minorilor

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Sistemul sancţionator aplicat persoanelor
private de libertate şi procedura aplicării
acestora

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Instituţia liberarării condiţionate, principal
factor în activitatea de reeducare a
persoanelor private de libertate

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient

Bibliografie :
I.Chiş- Drept execuţional penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2013
I.M.Rusu – Drept execuţional penal, Editura Hamangiu 2007
Gh.Costache – Penologie, Editura Sitech, Craiova 2005
C.Diaconu- Drept penitenciar, Editura M.Duţescu, Craiova 2001
Gh.Florian- Fenomenologie penitenciară- Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003
A.Bălan, E.Stănişor, M.Mincă, - Penologie, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002
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P.Zidaru- drept execuţional penal, Editura Edit Press Mihaela, bucureşti 1997
V.Florea, L.Florea, -Drept execuţional penal, Editura Arc Chişinău, 1999
Constituţia României
Codul penal
Codul de procedură penală
Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal
H.G. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 275/2006 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Regulile europene pentru penitenciare
H.G.1894/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Ansanblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor (ONU)
Ansanblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori.
(Regulile de la Beijing)
8.2 Seminar/laborator
Noţiuni introductive despre organizarea
sistemului de executare a pedepselor privative
de libertate în România

Stiinţa dreptului execuţional penal.Sistemul
legislativ românesc privind executarea
pedepselor pivative şi neprivative de liberate

Executarea pedepselor neprivative de libertate

Executarea pedepselor privative de libertate

Regimuri de executare a pedepselor privative
de libertate

Drepturi le persoanelor aflate în executarea
unei pedepse privative de libertate

Activităţile socio-educative ce se desfăşoară în
cadrul unităţilor de penitenciare

Metode de
seminarizare
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,

Observaţii
Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
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Sistemul execuţional penal pentru minori şi
femei

Activităţile productive desfăşurate de
persoanele private de libertate în unităţile de
deţinere

Dreptul la educaţie şi pregătirea profesională a
persoanelor private de libertate în vederea
reinserţiei sociale

Probaţiunea, factor esenţial în reeducarea
persoanelor condamnate la pedepse privative
şi neprivative de libertate

Măsurile educative aplicate minorilor

Sistemul sancţionator aplicat persoanelor
private de libertate şi procedura aplicării
acestora

Liberarea condiţionată

prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară

dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv
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Bibliografie

I.Chiş- Drept execuţional penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2013
I.M.Rusu – Drept execuţional penal, Editura Hamangiu 2007
Gh.Costache – Penologie, Editura Sitech, Craiova 2005
C.Diaconu- Drept penitenciar, Editura M.Duţescu, Craiova 2001
Gh.Florian- Fenomenologie penitenciară- Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003
A.Bălan, E.Stănişor, M.Mincă, - Penologie, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002
P.Zidaru- drept execuţional penal, Editura Edit Press Mihaela, bucureşti 1997
V.Florea, L.Florea, -Drept execuţional penal, Editura Arc Chişinău, 1999
Constituţia României
Codul penal
Codul de procedură penală
Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal
H.G. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 275/2006 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Regulile europene pentru penitenciare
H.G.1894/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Ansanblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor (ONU)
Ansanblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori.
(Regulile de la Beijing)

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat în alte centre universitare din ţară şi
străinătate. Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele domeniului abordat,
permanent au loc întâlniri cu reprezentanţi ai angajatorilor. Totodată, în dezvoltarea disciplinei s-au avut
în vedere cele mai importante realizări teoretice şi practice şi ultimele modificări ale sistemului legislativ

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Răspunsuri la examen
(evaluarea finală)

10.2 Metode de
evaluare
Examen oral

10.3 Pondere din nota
finală

Elaborări de referate,
eseuri, lucrări
colective

100%

10.5 Seminar/laborator
Testare continuă prin
lucrări de seminar
10.6 Standard minim de performanţă
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- să dovedească însuşirea minimă a materiei
- răspunsurile să nu conţină erori grave
- activitate medie în timpul semestrului
- nota minima la evaluarea finală, sa fie de cel puţin 5.

Data completării:
______________

Semnătura titularului de curs,
______________________

Data avizării în departament
________________________

Semnătura titularului de seminar,
____________________________
Semnătura şefului de departament
_________________________
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FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ
superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de
studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Masterat
Drept/Ştiinţe penale şi criminalistică

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
Drept internaţional penal
2.2. Codul disciplinei
MD/DRCV/1/2/4
2.3. Titularul activităţilor de
curs
2.4.Titularul activităţilor de
seminar
2.5. Anul de studiu
I
2.6. Semestrul
2
2.7.
Tipul
evaluare

de E

2.8. Regimul OB
disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
3.2 din care: curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
169
3.9 Total ore pe semestru
225
3.10 Număr de credite
9

2
28
ore
56
56
55
2
-

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

4.2 de competenţe 

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

Sala de seminar dotata cu tabla si echipamente de seminarizare multimedia

• cunoaşterea unor elemente privind apariţia şi evoluţia dreptului internaţional penal, ca mijloc de
sancţionare a unor fapte deosebit de grave care afectează ordinea juridică internaţională;
• cunoaşterea noţiunii şi caracteristicilor dreptului internaţional penal;
• explicarea corelaţiilor existente între dreptul internaţional penal şi dreptul penal internaţional;
• cunoaşterea trăsăturilor crimelor internaţionale stricto sensu;
• explicarea şi interpretarea unor aspecte privind crima de genocid;
• cunoaşterea noţiunii şi caracteristicilor crimelor împotriva umanităţii;
• cunoaşterea unor aspecte teoretice privind crimele de război;
• capacitatea de a explica noţiunea şi caracteristicile crimei de agresiune;
• cunoaşterea principiilor şi formelor de răspundere pentru crimele internaţionale stricto sensu;
• cunoaşterea persoanelor care pot să fie sancţionate pentru crime internaţionale stricto sensu şi a
cauzelor de exonerare a răspunderii internaţionale penale;
• explicarea naturii juridice a sancţiunilor aplicabile crimei internaţionale stricto sensu;
• cunoaşterea modului de aplicare a sancţiunilor în cadrul jurisdicţiei internaţionale penale;
• explicarea jurisdicţiei internaţionale penale efectuate de tribunalele ad-hoc;
• cunoaşterea jurisdicţiei Curţii Penale Internaţionale.

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

 Aplicarea tehnicilor moderne de însuşire a cunoştinţelor şi de muncă eficientă în echipă, cu respectarea
palierelor ierarhice
 Realizarea sarcinilor profesionale didactice în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor
deontologice specifice domeniului

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
 Pregătirea temeinică a cursanţilor cu privire la instituţiile juridice referitoare
la răspunderea şi sancţiunile de drept internaţional penal în vederea
disciplinei
apărării ordinii juridice internaţionale împotriva crimelor stricto sensu.
7.2 Obiectivele specifice
 Dreptul internaţional penal urmăreşte realizarea unei viziuni sintetic
integratoare asupra fenomenologiei juridice a relaţiilor dintre state.
Obiectivele disciplinei se referă la cunoaşterea faptelor grave care fac
obiectul dreptului internaţional penal şi modul de sancţionare a acestora în
vederea asigurării păcii şi securităţii internaţionale, necesare apărării ordinii
juridice în plan mondial şi regional.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Apariţia şi evoluţia dreptului
internaţional penal, ca mijloc de sancţionare
a unor fapte deosebit de grave

Metode de predare
Expunere, prezentarea
unor aspecte teoretice şi
situaţii din practica
internaţională, cu
realizarea unui dialog
interactiv

Observaţii
Suportul de curs este
oferit
studenţilor prin postare pe site-ul
facultăţii făcându-se recomandarea
de a-l studia în prealabil pentru a
putea interacţiona în timpul predării
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2. Noţiunea şi caracteristicile dreptului
internaţional penal

3. Corelaţii între dreptul internaţional
penal şi dreptul penal internaţional, ca
instrumente de sancţionare a faptelor care
vatămă valorile sociale importante

4. Noţiunea, caracteristicile şi structura
crimelor internaţionale stricto sensu

5. Noţiunea, caracteristicile şi elementele
componente ale crimei de genocid

6. Noţiunea, caracteristicile şi elementele
componente ale crimelor împotriva
umanităţii

7. Noţiunea, caracteristicile şi elementele
componente ale crimelor de război

8. Noţiunea, caracteristicile şi elementele
componente ale crimelor de agresiune

9. Consideraţii generale privind
răspunderea pentru crime internaţionale
stricto sensu

Expunere, prezentarea
unor aspecte teoretice şi
situaţii din practica
internaţională, cu
realizarea unui dialog
interactiv
Expunere, prezentarea
unor aspecte teoretice şi
situaţii din practica
internaţională, cu
realizarea unui dialog
interactiv
Expunere, prezentarea
unor aspecte teoretice şi
situaţii din practica
internaţională, cu
realizarea unui dialog
interactiv
Expunere, prezentarea
unor aspecte teoretice şi
situaţii din practica
internaţională, cu
realizarea unui dialog
interactiv
Expunere, prezentarea
unor aspecte teoretice şi
situaţii din practica
internaţională, cu
realizarea unui dialog
interactiv
Expunere, prezentarea
unor aspecte teoretice şi
situaţii din practica
internaţională, cu
realizarea unui dialog
interactiv
Expunere, prezentarea
unor aspecte teoretice şi
situaţii din practica
internaţională, cu
realizarea unui dialog
interactiv
Expunere, prezentarea
unor aspecte teoretice şi
situaţii din practica
internaţională, cu
realizarea unui dialog

Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site

Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site

Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site

Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site

Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site

Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site

Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site

Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site
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interactiv
10. Persoanele care pot să fie sancţionate
Expunere, prezentarea
pentru crime internaţionale stricto sensu
unor aspecte teoretice şi
situaţii din practica
internaţională, cu
realizarea unui dialog
interactiv
11. Cauzele privind exonerarea de
Expunere, prezentarea
răspundere pentru crime internaţionale
unor aspecte teoretice şi
stricto sensu
situaţii din practica
internaţională, cu
realizarea unui dialog
interactiv
12. Natura
juridică
a
sancţiunilor Expunere, prezentarea
prevăzute pentru crime internaţionale unor aspecte teoretice şi
stricto sensu
situaţii din practica
internaţională, cu
realizarea unui dialog
interactiv
13. Aplicarea sancţiunilor în cadrul Expunere, prezentarea
jurisdicţiei internaţionale realizată de unor aspecte teoretice şi
tribunalele penale internaţionale ad-hoc
situaţii din practica
internaţională, cu
realizarea unui dialog
interactiv
14. Aplicarea sancţiunilor de drept
Expunere, prezentarea
internaţional public de către Curtea Penală
unor aspecte teoretice şi
Internaţională
situaţii din practica
internaţională, cu
realizarea unui dialog
interactiv
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8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Apariţia şi evoluţia dreptului
Dezbateri, prezentare de
În timpul dezbaterilor se vor
internaţional penal, ca mijloc de sancţionare aspecte practice în domeniu acumula noi cunoştinţe şi se vor
a unor fapte deosebit de grave
face conexiuni cu aspectele de
drept internaţional public şi de
drept penal însuşite în timpul
anilor de facultate ori cu alte
noţiuni dobândite în cursul
studiilor anterioare
2. Noţiunea şi caracteristicile dreptului
Dezbateri, prezentare de
În timpul dezbaterilor se vor
internaţional penal
aspecte practice în domeniu acumula noi cunoştinţe şi se vor
face conexiuni cu aspectele de
drept internaţional public şi de
drept penal însuşite în timpul
anilor de facultate ori cu alte
noţiuni dobândite în cursul
studiilor anterioare
3. Corelaţii între dreptul internaţional
Dezbateri, prezentare de
În timpul dezbaterilor se vor
penal şi dreptul penal internaţional, ca
aspecte practice în domeniu acumula noi cunoştinţe şi se vor
instrumente de sancţionare a faptelor care
face conexiuni cu aspectele de
vatămă valorile sociale importante
drept internaţional public şi de
drept penal însuşite în timpul
anilor de facultate ori cu alte
noţiuni dobândite în cursul
studiilor anterioare
4. Noţiunea, caracteristicile şi structura
Dezbateri, prezentare de
În timpul dezbaterilor se vor
crimelor internaţionale stricto sensu
aspecte practice în domeniu acumula noi cunoştinţe şi se vor
face conexiuni cu aspectele de
drept internaţional public şi de
drept penal însuşite în timpul
anilor de facultate ori cu alte
noţiuni dobândite în cursul
studiilor anterioare
5. Noţiunea, caracteristicile şi elementele
Dezbateri, prezentare de
În timpul dezbaterilor se vor
29

componente ale crimei de genocid

aspecte practice în domeniu

6. Noţiunea, caracteristicile şi elementele
componente ale crimelor împotriva
umanităţii

Dezbateri, prezentare de
aspecte practice în domeniu

7. Noţiunea, caracteristicile şi elementele
componente ale crimelor de război

Dezbateri, prezentare de
aspecte practice în domeniu

8. Noţiunea, caracteristicile şi elementele
componente ale crimelor de agresiune

Dezbateri, prezentare de
aspecte practice în domeniu

9. Consideraţii generale privind
răspunderea pentru crime internaţionale
stricto sensu

Dezbateri, prezentare de
aspecte practice în domeniu

10. Persoanele care pot să fie sancţionate
pentru crime internaţionale stricto sensu

Dezbateri, prezentare de
aspecte practice în domeniu

acumula noi cunoştinţe şi se vor
face conexiuni cu aspectele de
drept internaţional public şi de
drept penal însuşite în timpul
anilor de facultate ori cu alte
noţiuni dobândite în cursul
studiilor anterioare
În timpul dezbaterilor se vor
acumula noi cunoştinţe şi se vor
face conexiuni cu aspectele de
drept internaţional public şi de
drept penal însuşite în timpul
anilor de facultate ori cu alte
noţiuni dobândite în cursul
studiilor anterioare
În timpul dezbaterilor se vor
acumula noi cunoştinţe şi se vor
face conexiuni cu aspectele de
drept internaţional public şi de
drept penal însuşite în timpul
anilor de facultate ori cu alte
noţiuni dobândite în cursul
studiilor anterioare
În timpul dezbaterilor se vor
acumula noi cunoştinţe şi se vor
face conexiuni cu aspectele de
drept internaţional public şi de
drept penal însuşite în timpul
anilor de facultate ori cu alte
noţiuni dobândite în cursul
studiilor anterioare
În timpul dezbaterilor se vor
acumula noi cunoştinţe şi se vor
face conexiuni cu aspectele de
drept internaţional public şi de
drept penal însuşite în timpul
anilor de facultate ori cu alte
noţiuni dobândite în cursul
studiilor anterioare
În timpul dezbaterilor se vor
acumula noi cunoştinţe şi se vor
face conexiuni cu aspectele de
drept internaţional public şi de
drept penal însuşite în timpul
anilor de facultate ori cu alte
noţiuni dobândite în cursul
studiilor anterioare
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11. Cauzele privind exonerarea de
răspundere pentru crime internaţionale
stricto sensu

Dezbateri, prezentare de
aspecte practice în domeniu

12. Natura
juridică
a
sancţiunilor Dezbateri, prezentare de
prevăzute pentru crime internaţionale aspecte practice în domeniu
stricto sensu

13. Aplicarea sancţiunilor în cadrul
jurisdicţiei internaţionale realizată de
tribunalele penale internaţionale ad-hoc

Dezbateri, prezentare de
aspecte practice în domeniu

14. Aplicarea sancţiunilor de drept
internaţional public de către Curtea Penală
Internaţională

Dezbateri, prezentare de
aspecte practice în domeniu

În timpul dezbaterilor se vor
acumula noi cunoştinţe şi se vor
face conexiuni cu aspectele de
drept internaţional public şi de
drept penal însuşite în timpul
anilor de facultate ori cu alte
noţiuni dobândite în cursul
studiilor anterioare
În timpul dezbaterilor se vor
acumula noi cunoştinţe şi se vor
face conexiuni cu aspectele de
drept internaţional public şi de
drept penal însuşite în timpul
anilor de facultate ori cu alte
noţiuni dobândite în cursul
studiilor anterioare
În timpul dezbaterilor se vor
acumula noi cunoştinţe şi se vor
face conexiuni cu aspectele de
drept internaţional public şi de
drept penal însuşite în timpul
anilor de facultate ori cu alte
noţiuni dobândite în cursul
studiilor anterioare
În timpul dezbaterilor se vor
acumula noi cunoştinţe şi se vor
face conexiuni cu aspectele de
drept internaţional public şi de
drept penal însuşite în timpul
anilor de facultate ori cu alte
noţiuni dobândite în cursul
studiilor anterioare
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu conţinutul disciplinelor similare din alte centre universitare din
ţară şi din străinătate, aducându-se şi alte elemente de noutate în domeniu

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Răspunsuri la examen
(evaluarea finală)

10.2 Metode de
evaluare
Examen oral

10.3 Pondere din nota finală
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10.5 Seminar/laborator
Testare continuă prin
lucrări de seminar

Elaborări de referate,
eseuri, lucrări
colective

100%

10.6 Standard minim de performanţă
- să dovedească însuşirea minimă a materiei
- răspunsurile să nu conţină erori grave
- activitate medie în timpul semestrului
- nota minima la evaluarea finală, sa fie de cel puţin 5.

Data completării
..........................

Semnătura titularului de curs,
Semnătura titularului de seminar,
………………………
..........................................

Data avizării în Departament
………………………………

Semnătura Sefului de Departament
……………………………

33

FIŞA DISCIPLINEI
3. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Masterat

1.6. Programul de
studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

Drept/Ştiinţe Penale şi Criminalistică

Infracţiuni prevăzute în legi speciale

2.2. Codul disciplinei
MD/DRCV/1/2/5
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de
seminar
2.5. Anul de studiu
1
2.6. Semestrul
2

2.7. Tipul de evaluare

E

2.8.
Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2
2 3.3 seminar/laborator
curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5
28 3.6 seminar/laborator
curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
176
3.9 Total ore pe semestru
225
3.10 Număr de credite
9

OB

1
14
ore
62
62
57
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Drept penal
 Criminologie.
4.2 de competenţe
 capacitatea de a interpreta legile penale;
 înţelegerea structurii şi elementelor infracţiunii;
 înţelegerea corelaţiei între partea generală şi partea specială a dreptului penal.
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului  Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
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5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

multimedia.
 Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet.

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice dreptului penal;
 capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele teoretice dobândite;
 dobândirea abilităţilor de interpretare a legilor penale;
 cunoaşterea incriminărilor din legile speciale;
 înţelegerea structurii şi elementelor infracţiunii;
 explicarea corelaţiei între diferite incriminări;
 înţelegerea corelaţiei între partea generală şi partea specială a dreptului penal;
 explicarea conţinutului diferitelor infracţiuni;
 interpretarea unor noţiuni utilizate de legiuitor la incriminarea unor fapte;
 înţelegerea importanţei reglementărilor penale în context social şi juridic;
 manifestarea unei atitudini responsabile faţă de formarea continuă, cunoaşterea şi aplicarea
corespunzătoare a noilor legi şi a modificărilor legii penale;
 corelarea dispoziţiilor din partea generală cu normele de incriminare;
 realizarea încadrării juridice corecte a faptelor penale;
 înţelegerea importanţei dreptului penal în asigurarea protecţiei unor valori sociale;
 înţelegerea necesităţii unei calificări corecte a faptei penale;
 promovarea unei atitudini favorabile respectării principiului legalităţii;
 promovarea unei atitudini creative în vederea optimizării legislaţiei şi practicii penale;
 manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific;
 valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice;
 implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice;
 participarea la propria dezvoltare profesională;
 capacitatea de a interpreta normele de drept penal în raport cu situaţiile concrete;
 cunoaşterea jurisprudenţei şi a dreptului penal comparat;
 capacitatea de a interpreta, corela şi compara instituţiile juridice la nivel naţional, european şi
internaţional;
 aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale;
 capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei penale;
 corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum şi cu tratatele şi cu
convenţiile internaţionale.
 capacitatea de analiză şi sinteză;
 capacitatea de a dezvolta raţionamente logice;
 capacitatea de organizare şi planificare;
 capacitatea de a lua decizii;
 capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric;
 comunicare scrisă şi orală în limba română;
 capacitatea de a soluţiona probleme;
 cunoştinţe de bază necesare unei profesii;
 capacitatea de evaluare şi autoevaluare;
 capacitatea de a lucra în echipă;
 abilitatea de lucra într-o echipă interdisciplinară;
 abilitatea de a lucra cu specialişti/experţi din alte domenii;
 capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei profesionale;
 utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională
asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională;
 abilităţi de cercetare;
 voinţa de a reuşi;
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 capacitatea de a învăţa;
 capacitatea de adaptare la noi situaţii;
 capacitate de sintetizare şi interpretare a informaţiilor primite, de rezolvare a unor probleme de bază şi
extinderea la probleme specifice;
 abilitatea de a lucra independent;
 preocupare pentru obţinerea calităţii;
 capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei 1. Disciplina urmăreşte înţelegerea şi însuşirea de către studenţi a
noţiunilor specifice dreptului penal special, în urma analizei unor infracţiuni
introduse prin legi speciale şi legi extrapenale.
7.2. Obiectivele specifice
2. Studentul trebuie să înţeleagă şi să explice conţinutul diferitelor
infracţiuni din legile speciale.
3. Studentul trebuie să cunoască incriminările din legile speciale şi să
utilizeze în mod adecvat noţiunile specifice acestei discipline.
4. Pe parcursul acestei discipline, studentul trebuie să dobândească abilităţi
de interpretare a legilor penale.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Infracţiuni contra patrimoniului (I)
1.1. Infracţiuni contra proprietăţii intelectuale:
-art.139 ind.6 , art.139 ind.8 - art.141 ind.1 şi art.143
al.1 şi al.2 lit. a. din Legea nr.8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe.
1.2. Infracţiuni contra proprietăţii industriale:
-art. 58, 59, 62 din Legea nr.64/1991 privind brevetele
de invenţie.
-art.50 şi art.52 din Legea nr.129/1992 privind protecţia
desenelor şi modelelor industriale.
-art.90 din Legea nr.84/1998 privind mărcile şi
indicaţiile geografice.
-art.38 din Legea nr.16/1995 privind protecţia
topografiilor produselor semiconductoare.
2. Infracţiuni contra patrimoniului (II)
2.1. Infracţiuni privind patrimoniul cultural:
-art.83-95 din Legea nr.182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil.
-art.27-28 din Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale.
2.2. Infracţiuni privind patrimoniul arheologic:
-art.24-32 din Ordonanţa Guvernului nr.43/2000
privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea
unor situri arheologice ca zone de interes naţional.
2.3. Infracţiuni privind regimul metalelor preţioase:
-art.17 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase,
aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România.
3. Infracţiuni contra patrimoniului (III)

Metode de predare
Prelegere
participativă.

Observaţii
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere

Se recomandă studenţilor
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3.1. Infracţiuni la regimul restituirii unor imobile şi al
ocrotirii proprietăţii imobiliare:
-art.35-37 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic
al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945- 22 decembrie 1989.
-art.1
din
Decretul-Lege
nr.24/1990
privind
sancţionarea ocupării abuzive a locuinţelor din fondul
locativ de stat.
3.2. Infracţiuni referitoare la Codul vamal:
-art.270-275 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal.
3.3. Infracţiuni referitoare la arhivarea documentelor în
formă electronică:
-art.19-23 din Legea nr.135/2007 privind arhivarea
documentelor în formă electronică.
4. Infracţiuni privind mediul înconjurător
4.1. art.48 ind.1 - art.48 ind.4 din Legea nr.17/1990
privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al
mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice
exclusive ale României.
4.2. art.98 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului.
4.3. art.92 – 95 din Legea nr.107/1996 a apelor.
4.4. art.42 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la
prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.
5. Infracţiuni de fraudă fiscală
5.1. Evaziunea fiscală: art.3-12 din Legea nr.241/2005
privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
5.2. Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal: art.296¹.
5.3. Deturnarea unor fonduri pentru sănătate: art.303304 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii.
5.4. Infracţiuni contra intereselor financiare ale Uniunii
Europene: Sectiunea 4¹ Infracţiuni împotriva intereselor
financiare ale Comunităţilor Europene - art.18 ind.1 art.18 ind.5 din Legea nr.78/2000 privind prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.
6. Infracţiuni privind agricultura şi silvicultura
6.1. art.82 din Legea nr.138/2004 a îmbunătăţirilor
funciare.
6.2. art.42-44¹ din Legea nr.407/2006 a vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic.
6.3. art. 106-110 şi art.112-115 din Codul Silvic.
6.4. art.64-65 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.
7. Infracţiuni contra siguranţei transporturilor aeriene,
navale şi pe căile ferate

participativă.

parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
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7.1. Infracţiuni contra siguranţei aviaţiei civile:
-art.98-112 din Ordonanţa Guvernului nr.29/1997
privind Codul aerian civil.
7.2. Infracţiuni contra siguranţei navigaţiei civile:
-art.2-32 din Legea nr.191/2003 privind infracţiunile la
regimul transportului naval.
7.3. Infracţiuni contra siguranţei transportului pe calea
ferată:
-art.4-8 din Legea nr.289/2005 privind unele măsuri
pentru prevenirea şi combaterea fenomenului
infracţional în domeniul transportului pe calea ferată.
8. Infracţiuni contra sănătăţii persoanei
8.1. Efectuarea prelevării şi transplantului de organe,
ţesuturi şi celule de origine umană în scopuri
terapeutice:
-art.154-159 din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii.
8.2. Date personale privind starea de sănătate:
-art.355 din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii.
8.3. Medicamente:
-art.834-835 din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii.
8.4. Dopajul in sport:
-art.53-55 din Legea nr.227/2006 privind prevenirea şi
combaterea dopajului în sport.
8.5. Traficul şi consumul ilicit de droguri:
-art.2-8 şi art.10-16 din Legea nr.143/2000 privind
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit
de droguri.
9. Infracţiuni privind relaţiile de muncă
9.1. art.261-265 din Legea nr.53/2003 privind Codul
muncii.
9.2. art.100-101 din Legea nr.346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de muncă şi accidente
profesionale.
9.3. art.218 din Legea nr.62/2011 a dialogului social.
10. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
10.1. art.19-21 din Legea nr.682/2002 privind protecţia
martorilor.
10.2. art74¹-74² din Legea nr.275/2006 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal.
11. Infracţiuni în legătură cu exercitarea unor profesii
11.1. art.26, art.39, art.60, ar.113 din Legea nr.51/1995
privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
11.2. art.17 din Legea nr.329/2003 privind exercitarea

suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
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profesiei de detectiv particular.
11.3. art.58 din Legea nr.213/2004 privind exercitarea
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică,
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului
Psihologilor din România.
11.4. art.12 din Legea nr.192/2006 privind medierea şi
organizarea profesiei de mediator.
12. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
12.1. art.5-6, art.7, art.10-13², art.15-16 din Legea
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie.
12.2. art.220, art.224-231 din Titlul V Grupurile de
interes economic al Legii nr.161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
13. Infracţiuni referitoare la activitatea economică
13.1. art.271-281 din Legea nr.31/1990 privind
societăţile comerciale.
13.2. art.5 din Legea nr.11/1991 privind combaterea
concurenţei neloiale.
13.3. art.23-25, art.30 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi
exploatarea jocurilor de noroc.
13.4. art.29-31 din Legea nr.656/2002 pentru
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării actelor de terorism.
14. Infracţiuni contra siguranţei naţionale
14.1. art.32-38 din Legea nr.535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului.
14.2. art.20-21 din Legea nr.51/1991 privind siguranţa
naţională a României.

predării.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Bibliografie
1. Mihai Adrian Hotca (coordonator), Mirela Gorunescu, Norel Neagu, Maxim Dobrinoiu, Radu Florin
Geamănu, Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii şi explicaţii, Ediţia a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti,
2013.
2. Tudorel Toader, Infracţiuni prevăzute în legile speciale. Reglementare, doctrină, decizii ale Curţii
Constituţionale, jurisprudenţă, Ediţia a V-a revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
3. Mirela Gorunescu, Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Curs universitar, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
4. Radu Bodea, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
5. Iulia Nistorică, Înşelăciune, delapidare, evaziune fiscală. Infracţiuni economice prevăzute în Codul penal şi în
legi speciale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011.
6. George Antoniu (coordonator) şi colectiv, Explicaţii preliminare ale noului Cod penal. Partea specială, volumul
III, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
7. Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei şi infracţiuni contra patrimoniului,
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Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013.
8. Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca, Ioan Chiş, Mirela Gorunescu, Costică Păun, Norel Neagu,
Maxim Dobrinoiu, Sinescu Mircea Constantin, Noul Cod penal. Partea specială, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2014.
9. Mihail Udroiu, Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
10. Constantin Duvac, Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Studiu comparativ. Comentarii şi explicaţii, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
11. Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Ediţia a IX-a revăzută şi
adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012.
8.2 Seminar/laborator
1. Infracţiuni contra patrimoniului (I). Infracţiuni
contra patrimoniului (II)

Metode de seminarizare
Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

2. Infracţiuni contra patrimoniului (III). Infracţiuni
privind mediul înconjurător.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

3. Infracţiuni de fraudă fiscală. Infracţiuni privind
agricultura şi silvicultura

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

4. Infracţiuni contra siguranţei transporturilor
aeriene, navale şi pe căile ferate. Infracţiuni
contra sănătăţii persoanei
5. Infracţiuni privind relaţiile de muncă.
Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

6. Infracţiuni în legătură cu exercitarea unor
profesii. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

7. Infracţiuni referitoare la
economică. Infracţiuni contra
naţionale

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

activitatea
siguranţei

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Observaţii
Se vor desfăşura activităţi de
verificare a cunoştinţelor pe
bază de teste grilă.
Se vor desfăşura activităţi de
verificare a cunoştinţelor pe
bază de teste grilă.
Se vor desfăşura activităţi de
verificare a cunoştinţelor pe
bază de teste grilă.
Se vor desfăşura activităţi de
verificare a cunoştinţelor pe
bază de teste grilă.
Se vor desfăşura activităţi de
verificare a cunoştinţelor pe
bază de teste grilă.
Se vor desfăşura activităţi de
verificare a cunoştinţelor pe
bază de teste grilă.
Se vor desfăşura activităţi de
verificare a cunoştinţelor pe
bază de teste grilă.

Bibliografie
1. Mihai Adrian Hotca (coordonator), Mirela Gorunescu, Norel Neagu, Maxim Dobrinoiu, Radu Florin
Geamănu, Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii şi explicaţii, Ediţia a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti,
2013.
2. Tudorel Toader, Infracţiuni prevăzute în legile speciale. Reglementare, doctrină, decizii ale Curţii
Constituţionale, jurisprudenţă, Ediţia a V-a revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
3. Mirela Gorunescu, Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Curs universitar, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
4. Radu Bodea, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
5. Iulia Nistorică, Înşelăciune, delapidare, evaziune fiscală. Infracţiuni economice prevăzute în Codul penal şi în
legi speciale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011.
6. George Antoniu (coordonator) şi colectiv, Explicaţii preliminare ale noului Cod penal. Partea specială, volumul
III, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
7. Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei şi infracţiuni contra patrimoniului,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013.
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8. Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca, Ioan Chiş, Mirela Gorunescu, Costică Păun, Norel Neagu,
Maxim Dobrinoiu, Sinescu Mircea Constantin, Noul Cod penal. Partea specială, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2014.
9. Mihail Udroiu, Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
10. Constantin Duvac, Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Studiu comparativ. Comentarii şi explicaţii, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
11. Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Ediţia a IX-a revăzută şi
adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Discutarea conţinutului disciplinei Infracţiuni prevăzute în legi speciale cu următoarele foruri sau organisme
ştiinţifice: Asociaţia Română de Ştiinţe Penale şi Consiliul ştiinţific al Revistei de Drept Penal.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Răspunsuri la examen
(evaluarea finală)

10.2 Metode de
evaluare
Examen oral

10.3 Pondere din nota finală

Elaborări de referate,
eseuri, lucrări
colective

100%

10.5 Seminar/laborator
Testare continuă prin
lucrări de seminar
10.6 Standard minim de performanţă
- să dovedească însuşirea minimă a materiei
- răspunsurile să nu conţină erori grave
- activitate medie în timpul semestrului
- nota minima la evaluarea finală, sa fie de cel puţin 5.

Data completării
..........................

Semnătura titularului de curs,
………………………

Data avizării în Departament
………………………………

Semnătura titularului de seminar,
..........................................
Semnătura Directorului de Departament
……………………………
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FIŞA DISCIPLINEI
4. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Masterat
Drept/Ştiinţe penale şi criminalistică

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
1

Institutii de drept penal
MD/DRCV/1/1/1

2.5
Semestrul

1 2.6 Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
3.2 Din care: curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56 3.5 Din care: curs
Distribuţia fondului de timp

2
28

E 2.7 Regimul
disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
169
3.9 Total ore pe semestru
225
3.10 Număr de credite
9

OB

2
28
ore
56
56
55
2
-

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

4.2 de competenţe 
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. De desfăşurare a
 se va susţine în săli de curs dotate cu mijloace moderne de predare(table
inteligente, internet, etc.)
cursului
5.2. De desfăşurare a
 se va susţine în săli dotate cu calculatoare, conectate la internet
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate
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Competenţe profesionale

-

-

Competenţe transversale

-

-

insusirea unor metode si tehnici de cercetare a unor aspecte teoretice si practice din
sfera dreptului penal
Cultivarea unei atitudini de responsabilitate si a unor standarde etice necesare in
exercitarea unei profesii cu competente in infaptuirea justitiei penale.
aprofundarea şi aplicarea noţiunilor şi principiilor fundamentale în realizarea
dreptului;
asimilarea şi aprofundarea jurisprudenţei instanţelor de judecată;

dezvoltarea potenţialului de explicare şi interpretare a dreptului penal în raport cu
standardele convenţiilor internaţionale la care România este parte şi cu
reglementările constituţionale;
inţelegerea particularităţilor dreptului penal în sistemul de drept dar şi a
conexiunilor cu celelalte ramuri de drept;
dezvoltarea unei culturi juridice solide în domeniul dreptului penal, capacitatea de
interpretare şi aplicare a normelor juridice specifice dreptului penal, şi dezvoltarea
aptitudinilor şi competenţelor specifice activităţii juridice, asimilarea şi
aplicabilitatea acestora;
competenţă profesională centrată pe permanenta relaţionare a competenţelor
teoretice şi aplicativ-practice, precum şi pe cercetare ştiinţifică;
cultură solidă a standardelor profesionale şi etice superioare prin cultivarea de
competenţe şi abilităţi specifice profesiilor pe care le vor exercita;
responsabilitate crescută în privinţa exercitării atribuţiilor specifice postului, precum
şi în privinţa interpretării şi aplicării obiective a legislaţiei

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
- Dezvoltarea gândirii juridice a masteranzilor pentru înţelegerea specificului
instituţiilor de drept penal.
- Formarea de specialişti în domeniul ştiinţelor penale, prin cunoaşterea şi definirea
noţiunilor de drept penal

7.1 Obiectivul
general al
disciplinei
-

7.2 Obiectivele
specifice

-

Aprofundarea de către masteranzi a dispoziţiilor Părţii generale a dreptului penal în
vederea asigurării bazei teoretice necesare studierii, ulterior, a Părţii speciale a
dreptului penal şi a celorlalte ştiinţe penale prevăzute în planul de învăţământ
Explicarea factorilor care determină schimbări în planul legislaţiei penale şi a
practicii judiciare

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Dreptul penal roman in contextul actual

Metode de predare
Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Observaţii
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
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Izvoarele dreptului penal

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Infracţiunea. Noţiune, trăsături şi elemente.
Particularitati ale probatiunii in cadrul
diferitelor forme si genuri de infractiuni

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Formele infracţiunii intenţionate. Examen de
teorie şi practică judiciară.

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Participaţia penală. Fundamente teoretice si
practice. Sancţionarea participaţiei penale.

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Unitatea de infracţiune şi pluralitatea de
infracţiuni în reglementarea codului în vigoare
şi a noului cod penal

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei
şi fundamentarea lor teoretică. Clasificare:
cauze justificative, cauze de neimputabilitate

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Răspunderea penală. Principii fundamentale

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Răspunderea penală a persoanei juridice

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
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Cauzele care înlătură răspunderea penală.
Aspecte de teorie şi practică judiciară.

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Sistemul pedepselor

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Individualizarea pedepselor. Criteriile şi
mijloacele de individualizare a pedepsei în
noul cod penal

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Cauzele care înlătură sau modifică executarea
pedepsei

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Cauzele care înlătură consecinţele
condamnării

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient

Bibliografie :
Mihail Udroiu, Victor Constantinescu – Noul cod penal-Codul penal anterior, Editura Hamangiu,,
Bucuresti, 2014
Dan Lupascu – Noul cod penal-Legislatie consolidata, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2014
Ivan Gheorghe, Ivan Mari-Claudia – Drept penal, Editura C.H.Bech, Bucuresti, 2013
Mihail Udroiu – Drept penal. Partea generala. Partea speciala, Editura C.H.Bech, Bucuresti, 2013
Bulai C., Manual de drept penal. Partea generală, Editura All, Bucureşti, 2007
Gheorghe Bica, Denisa Loredana Bica si colab., Drept penal român - Partea generala, Editura Sitech,
Craiova, 2006
8.2 Seminar/laborator

Metode de
seminarizare

Observaţii
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Dreptul penal roman in contextul actual

Izvoarele dreptului penal

Infracţiunea. Noţiune, trăsături şi elemente.
Particularitati ale probatiunii in cadrul
diferitelor forme si genuri de infractiuni

Formele infracţiunii intenţionate. Examen de
teorie şi practică judiciară.

Participaţia penală. Fundamente teoretice si
practice. Sancţionarea participaţiei penale.

Unitatea de infracţiune şi pluralitatea de
infracţiuni în reglementarea codului în vigoare
şi a noului cod penal

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei
şi fundamentarea lor teoretică. Clasificare:
cauze justificative, cauze de neimputabilitate

Răspunderea penală. Principii fundamentale

Răspunderea penală a persoanei juridice

Cauzele care înlătură răspunderea penală.
Aspecte de teorie şi practică judiciară.

Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
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Sistemul pedepselor

Individualizarea pedepselor. Criteriile şi
mijloacele de individualizare a pedepsei în
noul cod penal

Cauzele care înlătură sau modifică executarea
pedepsei

Cauzele care înlătură consecinţele
condamnării

prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară

dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Bibliografie
Mihail Udroiu, Victor Constantinescu – Noul cod penal-Codul penal anterior, Editura Hamangiu,,
Bucuresti, 2014
Dan Lupascu – Noul cod penal-Legislatie consolidata, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2014
Ivan Gheorghe, Ivan Mari-Claudia – Drept penal, Editura C.H.Bech, Bucuresti, 2013
Mihail Udroiu – Drept penal. Partea generala. Partea speciala, Editura C.H.Bech, Bucuresti, 2013
Bulai C., Manual de drept penal. Partea generală, Editura All, Bucureşti, 2007
Gheorghe Bica, Denisa Loredana Bica si colab., Drept penal român - Partea generala, Editura Sitech,
Craiova, 2006

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat în alte centre universitare din ţară şi
străinătate. Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele domeniului abordat,
permanent au loc întâlniri cu reprezentanţi ai angajatorilor. Totodată, în dezvoltarea disciplinei s-au avut
în vedere cele mai importante realizări teoretice şi practice şi ultimele modificări ale sistemului legislativ
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10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Răspunsuri la examen
(evaluarea finală)

10.2 Metode de
evaluare
Examen oral

10.3 Pondere din nota
finală

Elaborări de referate,
eseuri, lucrări
colective

100%

10.5 Seminar/laborator
Testare continuă prin
lucrări de seminar
10.6 Standard minim de performanţă
- să dovedească însuşirea minimă a materiei
- răspunsurile să nu conţină erori grave
- activitate medie în timpul semestrului
- nota minima la evaluarea finală, sa fie de cel puţin 5.

Data completării:
______________

Semnătura titularului de curs,
______________________

Data avizării în departament
________________________

Semnătura titularului de seminar,
____________________________
Semnătura şefului de departament
_________________________
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FIŞA DISCIPLINEI
5. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice Economice şi Administrative
Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Masterat
Drept/Ştiinţe penale şi criminalistică

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
1

Institutii procesual penale
MD/DRCV/1/1/2

2.5
Semestrul

1 2.6 Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
3.2 Din care: curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56 3.5 Din care: curs
Distribuţia fondului de timp

2
28

E 2.7 Regimul
disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
169
3.9 Total ore pe semestru
225
3.10 Număr de credite
9

OB

2
28
ore
56
56
55
2
-

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

4.2 de competenţe 
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. De desfăşurare a
 se va susţine în săli de curs dotate cu mijloace moderne de predare(table
inteligente, internet, etc.)
cursului
5.2. De desfăşurare a
 se va susţine în săli dotate cu calculatoare, conectate la internet
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate
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Competenţe profesionale

-

-

Competenţe transversale

-

-

insusirea unor metode si tehnici de cercetare a unor aspecte teoretice si practice din
sfera dreptului procesual penal
cultivarea unei atitudini de responsabilitate si a unor standarde etice necesare in
exercitarea unei profesii cu competente in infaptuirea justitiei penale.
aprofundarea şi aplicarea noţiunilor şi principiilor fundamentale în realizarea
dreptului;
asimilarea şi aprofundarea jurisprudenţei instanţelor de judecată;

dezvoltarea potenţialului de explicare şi interpretare a dreptului procesual penal în
raport cu standardele internaţionale şi cu reglementările constituţionale;
inţelegerea particularităţilor dreptului procesual penal în sistemul de drept dar şi a
conexiunilor cu celelalte ramuri de drept;
dezvoltarea unei culturi juridice solide în domeniul dreptului procesual penal,
capacitatea de interpretare şi aplicare a normelor juridice specifice dreptului penal,
şi dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor specifice activităţii juridice, asimilarea
şi aplicabilitatea acestora;
competenţă profesională centrată pe permanenta relaţionare a competenţelor
teoretice şi aplicativ-practice, precum şi pe cercetare ştiinţifică;
cultură solidă a standardelor profesionale şi etice superioare prin cultivarea de
competenţe şi abilităţi specifice profesiilor pe care le vor exercita;
responsabilitate crescută în privinţa exercitării atribuţiilor specifice postului, precum
şi în privinţa interpretării şi aplicării obiective a legislaţiei

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
- Dezvoltarea gândirii juridice a masteranzilor pentru înţelegerea specificului
instituţiilor dreptului procesual penal.
- Formarea de specialişti în domeniul ştiinţelor penale, prin cunoaşterea şi definirea
si aplicarea noţiunilor de drept procesual penal

7.1 Obiectivul
general al
disciplinei
-

Aprofundarea de către masteranzi a dispoziţiilor dreptului procesual penal
Explicarea factorilor care determină schimbări în planul legislaţiei procesual penale
şi a practicii judiciare

7.2 Obiectivele
specifice
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Principiile fundamentale ale procesului penal

Metode de predare
Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Observaţii
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
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Actiunile in procesul penal

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Competenta in materie penala. Competenta
teritoriala in cazul infractiunilor savarsita in
strainatate. Competenta teritoriala in cazul
infractiunilor savarsite in tara

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Schimbarea competentei teritoriale prin
incidenta unor institutii procesual penale

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Probele si mijloacele de proba in procesul
penal

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Urmarirea penala

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Judecata – faza a procesului penal

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Masurile preventive. Aspecte de teorie si
practica judiciara

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Arestarea preventiva. Actele procesuale si
procedurale care concura la luarea si
executarea masurii arestarii preventive

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
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Proceduri speciale. Urmarirea si judecarea
infractiunilor flagrante

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Proceduri speciale. Procedura privind tragerea
la raspundere a persoanei juridice

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Proceduri speciale. Procedura in cauzele cu
infractori minori

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Proceduri speciale. Repararea pagubei
materiale sau a daunei morale in cazul
condamnării pe nedrept sau al privării ori
restrângerii de libertate în mod nelegal

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

Proceduri speciale. Procedura in caz de
disparitie a inscrisurilor judiciare.
Procedura reabilitarii judecatoresti

Prelegere, discurs,
dialog, demonstraţie,
discutie dirijată.

recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient
Se recomanda masteranzilor
să parcurgă în prealabil cursul
şi materialul bibliografic
recomandat precum şi alte
materiale pentru a putea
realiza un dialog eficient

Bibliografie :
Mihail Udroiu – Procedura penala, Editura C.H.Bech, Bucuresti, 2014
Dan Lupascu – Noul cod de procedura penala-Legislatie consolidata, Editura Universul Juridic, Bucuresti,
2014
Olariu Mihai – Drept procesual penal. Partea speciala, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2013
Micu Bogdan – Drept procesual penal. Partea speciala, Editia a 3-a, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013
Vaduva Victor – Verificarea regularitatii actului de sesizare si a legalei sesizari a instantei, Editura
Hamangiu, Bucuresti, 2013
Udroiu Mihai – Fise de procedura penala, Editura Universul Juridic, 2013
Jidovu N., Bică Gh., Drept procesual penal, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007
8.2 Seminar/laborator
Metode de
Observaţii
seminarizare
52

Principiile fundamentale ale procesului penal

Actiunile in procesul penal

Competenta in materie penala. Competenta
teritoriala in cazul infractiunilor savarsita in
strainatate. Competenta teritoriala in cazul
infractiunilor savarsite in tara
Schimbarea competentei teritoriale prin
incidenta unor institutii procesual penale

Probele si mijloacele de proba in procesul
penal

Urmarirea penala

Judecata – faza a procesului penal

Masurile preventive. Aspecte de teorie si
practica judiciara

Arestarea preventiva. Actele procesuale si
procedurale care concura la luarea si
executarea masurii arestarii preventive

Proceduri speciale. Urmarirea si judecarea
infractiunilor flagrante

Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
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Proceduri speciale. Procedura privind tragerea
la raspundere a persoanei juridice

Proceduri speciale. Procedura in cauzele cu
infractori minori

Proceduri speciale. Repararea pagubei
materiale sau a daunei morale in cazul
condamnării pe nedrept sau al privării ori
restrângerii de libertate în mod nelegal
Proceduri speciale. Procedura in caz de
disparitie a inscrisurilor judiciare.
Procedura reabilitarii judecatoresti

prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară
Dialog, dezbatere,
discutii interactive,
prezentare de speţe şi
situaţii din activitatea
penitenciară

dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Se va verifica modul de
înţelegere a cursului prin
dezbateri şi dialog interactiv

Bibliografie
Mihail Udroiu – Procedura penala, Editura C.H.Bech, Bucuresti, 2014
Dan Lupascu – Noul cod de procedura penala-Legislatie consolidata, Editura Universul Juridic, Bucuresti,
2014
Olariu Mihai – Drept procesual penal. Partea speciala, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2013
Micu Bogdan – Drept procesual penal. Partea speciala, Editia a 3-a, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013
Vaduva Victor – Verificarea regularitatii actului de sesizare si a legalei sesizari a instantei, Editura
Hamangiu, Bucuresti, 2013
Udroiu Mihai – Fise de procedura penala, Editura Universul Juridic, 2013
Jidovu N., Bică Gh., Drept procesual penal, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat în alte centre universitare din ţară şi
străinătate. Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele domeniului abordat,
permanent au loc întâlniri cu reprezentanţi ai angajatorilor. Totodată, în dezvoltarea disciplinei s-au avut
în vedere cele mai importante realizări teoretice şi practice şi ultimele modificări ale sistemului legislativ
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10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Răspunsuri la examen
(evaluarea finală)

10.2 Metode de
evaluare
Examen oral

10.3 Pondere din nota
finală

Elaborări de referate,
eseuri, lucrări
colective

100%

10.5 Seminar/laborator
Testare continuă prin
lucrări de seminar
10.6 Standard minim de performanţă
- să dovedească însuşirea minimă a materiei
- răspunsurile să nu conţină erori grave
- activitate medie în timpul semestrului
- nota minima la evaluarea finală, sa fie de cel puţin 5.

Data completării:
______________

Semnătura titularului de curs,
______________________

Data avizării în departament
________________________

Semnătura titularului de seminar,
____________________________
Semnătura şefului de departament
_________________________
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FIŞA DISCIPLINEI

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

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Masterat
Drept/ Ştiinţe Penale şi Criminalistică

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne de investigare
penală
MD/DRCV/1/2/6

2.6. Semestrul

2

2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2
2 3.3 seminar/laborator
curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5
28 3.6 seminar/laborator
curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
144
3.9 Total ore pe semestru
200
3.10 Număr de credite
8

OB

2
28
ore
48
48
46
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Drept penal
 Drept procesual penal
 Criminologie.
4.2 de competenţe
 capacitatea de a interpreta legile;
 înţelegerea caracterului complex al anchetei penale;
 explicarea structurii şi tendinţelor criminalităţii contemporane.
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Competenţe transversale

Competenţe profesionale

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului  Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de
predare multimedia.
5.2. de desfăşurare a
 Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet, iar activităţile de
laborator se desfăşoară în Laboratorul de Criminalistică al Facultăţii.
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate
 cunoaşterea şi utilizarea adecvată a unor noţiuni, precum tehnica, tactica;
 capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele teoretice dobândite;
 înţelegerea caracterului complex al anchetei penale;
 explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice
ale ştiinţei Criminalisticii;
 explicarea regulilor tactice de anchetă;
 explicarea mecanismelor psihologice ale comportamentului infracţional;
 explicarea structurii şi tendinţelor criminalităţii contemporane;
 analiză critică a diverselor modalităţi de investigare penală;
 interpretarea corectă a modalităţilor tehnico-ştiinţifice de efectuare a urmăririi penale;
 proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice disciplinei;
 utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare criminalistică şi de aplicare;
 înţelegerea locului şi rolului Criminalisticii în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional;
 promovarea unei atitudini creative în vederea optimizării practicii antiinfracţionale;
 manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific;
 valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice;
 implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice;
 participarea la propria dezvoltare profesională;
 studierea disciplinei trebuie să-l determine pe student să conştientizeze importanţa noţiunilor
specifice acesteia, pentru aflarea adevărului în procesul penal, dar şi pentru practicarea cu succes a
profesiilor ce concură la realizarea acestuia;
 capacitatea de a interpreta, corela şi compara instituţiile juridice la nivel naţional, european şi
internaţional;
 aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice
internaţionale;
 capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei.

 capacitatea de analiză şi sinteză;
 capacitatea de a dezvolta raţionamente logice;
 capacitatea de organizare şi planificare;
 capacitatea de a lua decizii;
 capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric;
 comunicare scrisă şi orală în limba română;
 capacitatea de a soluţiona probleme;
 cunoştinţe de bază necesare unei profesii;
 capacitatea de evaluare şi autoevaluare;
 capacitatea de a lucra în echipă;
 abilitatea de lucra într-o echipă interdisciplinară;
 abilitatea de a lucra cu specialişti/experţi din alte domenii;
 capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei profesionale;
 utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională
asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională;
 abilităţi de cercetare;
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 voinţa de a reuşi;
 capacitatea de a învăţa;
 capacitatea de adaptare la noi situaţii;
 capacitate de sintetizare şi interpretare a informaţiilor primite, de rezolvare a unor probleme de bază
şi extinderea la probleme specifice;
 abilitatea de a lucra independent;
 preocupare pentru obţinerea calităţii;
 capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei 1. Disciplina urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor despre
metodele, mijloacele tehnico-ştiinţifice şi procedeele tactice, destinate
descoperirii, cercetării infracţiunilor, identificării persoanelor implicate în
săvârşirea lor şi prevenirii faptelor antisociale.
7.2. Obiectivele specifice
2. În cadrul tehnicii criminalistice, studentul trebuie să dobândească
cunoştinţele despre metodele şi mijloacele tehnico-ştiinţifice destinate
descoperirii, fixării, ridicării şi exminării urmelor infracţiunii, cât şi despre
modalităţile de trasformare a acestora în probe şi mijloace de probă prin
utilizarea expertizelor criminalistice şi a constatărilor tehnico-ştiinţifice pe
parcursul procesului penal.
3. În cadrul tacticii criminalistice, studentul trebuie să cunoască procedeele
şi regulile, altele decât cele stabilite prin norme de drept, privind efectuarea
activităţilor de urmărire penală.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
1. Principiile şi metodologia investigărilor criminalistice.
Prelegere
Se recomandă studenţilor
1.1. Principiile investigărilor criminalistice.
participativă.
parcurgerea prealabilă a
1.2. Obiectul şi principiile identificării criminalistice.
suportului de curs pentru a
1.3. Metodologia identificării criminalistice.
putea interacţiona în timpul
predării.
2. Metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice utilizate în
Prelegere
Se recomandă studenţilor
investigările criminalistice.
participativă.
parcurgerea prealabilă a
2.1. Mijloace tehnico-ştiinţifice utilizate în cercetarea la
suportului de curs pentru a
faţa locului.
putea interacţiona în timpul
2.2. Principalele tehnici şi metode de investigare
predării.
utilizate în examinările criminalistice de laborator.
3. Metode moderne de identificare traseologică a
Prelegere
Se recomandă studenţilor
persoanelor.
participativă.
parcurgerea prealabilă a
3.1. Identificarea dactiloscopică; tehnici de cercetare a
suportului de curs pentru a
urmelor papilare.
putea interacţiona în timpul
3.2. Cercetarea criminalistică a urmelor de picioare.
predării.
3.3. Cercetarea urmelor de dinţi şi de buze şi ale altor
părţi ale corpului uman.
4. Tipologia investigării principalelor urme biologice de
Prelegere
Se recomandă studenţilor
natură umană.
participativă.
parcurgerea prealabilă a
4.1. Cercetarea criminalistică a urmelor de sânge, salivă
suportului de curs pentru a
şi spermă.
putea interacţiona în timpul
4.2. Elemente de investigare şi identificare
predării.
biocriminalistică pe baza profilului A.D.N.
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4.3. Cercetarea criminalistică a firului de păr uman.
5. Tehnici de identificare a persoanelor după
semnalmentele exterioare, după voce şi prin alte
metode criminalistice.
5.1. Identificarea persoanelor şi cadavrelor după
semnalmentele exterioare.
5.2. Identificarea persoanelor după voce şi vorbire.
5.3. Metode biometrice de identificare.
6. Elemente de balistică judiciară.
6.1. Noţiuni generale privind armele de foc şi
cercetarea urmelor acestora.
6.2. Expertiza balistică criminalistică a armelor de foc şi
a urmelor acestora.
7. Cercetarea criminalistică a falsului în înscrisuri, a
scrisului de mână şi a altor categorii de falsuri.
7.1. Noţiuni generale privind cercetarea criminalistică a
înscrisurilor.
7.2. Elemente de grafoscopie judiciară.
7.3. Cercetarea criminalistică a falsului material în
înscrisuri.
7.4. Cercetarea textelor dactilografiate şi a altor
categorii de falsuri.
8. Cercetarea la faţa locului: reguli tactice criminalistice
de investigare a scenei infracţiunii.
8.1. Noţiunea şi importanţa cercetării la faţa locului.
8.2. Reguli tactice ale cercetării la faţa locului.
9. Elemente de tactică criminalistică privind procedura
de efectuare a constatării tehnico-ştiinţifice şi a
expertizei criminalistice.
9.1. Reguli tactice aplicate în dispunerea constatărilor
tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor criminalistice.
9.2. Tactica efectuării expertizelor criminalistice.
10. Tactica ascultării martorilor.
10.1. Aspecte introductive.
10.2. Procesul psihologic de formare a declaraţiilor
martorilor.
10.3. Reguli tactice aplicate în ascultarea martorilor.
10.4. Particularităţi tactice aplicate în ascultarea
martorilor minori şi a altor categorii de martori.
10.5. Consemnarea declaraţiilor martorilor.
11. Particularităţi tactice ale audierii persoanei
vătămate.
11.1. Aspecte introductive.
11.2. Consideraţii privind psihologia persoanei
vătămate.
11.3. Tactica audierii propriu-zise a persoanei

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere
participativă.

Prelegere
participativă.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.
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vătămate.
12. Tactica ascultării suspectului sau a inculpatului.
12.1.Privire asupra semnificaţiei interogatoriului în
procesul judiciar
12.2. Reguli şi procedee tactice aplicate în ascultarea
suspectului sau a inculpatului.
12.3. Modalităţi tehnico-tactice de depistare a
comportamentului simulat.
13. Tactica efectuării percheziţiei şi a ridicării de
obiecte şi înscrisuri.
13.1. Importanţa, reglementarea procesual-penală şi
pregătirea percheziţiei.
13.2. Reguli tactice de efectuare a percheziţiei.
13.3. Particularităţi tactice privind efectuarea unor
categorii de percheziţii domiciliare şi a percheziţiei
corporale.
13.4. Ridicarea de obiecte şi de înscrisuri.
14. Reguli şi procedee tactice aplicate în efectuarea
unor acte de urmărire penală.
14.1. Tactica efectuării confruntării.
14.2.
Tactica
efectuării
prezentării
pentru
recunoaştere.
14.3. Tactica efectuării reconstituirii.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere
participativă.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Bibliografie obligatorie
Emilian Stancu, Tratat de Criminalistică, Ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973127-387-7.
Emilian Stancu, Adrian Cristian Moise, Criminalistica. Elemente de tehnică şi de tactică a investigării penale,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-673-141-6.
Bibliografie facultativă
Camil Suciu, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
Lazăr Cârjan, Tratat de Criminalistică, Editura Pinguin Book, Bucureşti, 2005.
Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, Identificarea criminalistică, Ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.
Marin Ruiu, Criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
Ion Mircea, Criminalistica, Ediţia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2010.
Lucian Ionescu, Expertiza criminalistică a scrisului, Ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010.
Constantin Drăghici, Adrian Iacob, Tratat de tehnică criminalistică, Ediţia a II-a, Editura Sitech, Craiova, 2009.
Constantin Aioniţoaie, Vasile Bercheşan, Tudorel Butoi, Ilie Marcu, Eugen Pălănceanu, Constantin Pletea, IonEugen Sandu, Emilian Stancu, Tratat de tactică criminalistică, Ediţia a II-a, Editura Carpaţi, Craiova, 1992.
Colectiv, Tratat practic de criminalistică, vol.I-V, Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Miliţiei, Institutul
de Criminalistică, Serviciul Editorial şi Cinematografic, Bucureşti, 1976-1985.
8.2 Seminar/laborator
1. Principiile şi metodologia investigărilor
criminalistice.
1.1. Principiile investigărilor criminalistice.

Metode de predare
Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Observaţii
Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.
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1.2. Obiectul şi principiile identificării
criminalistice.
1.3. Metodologia identificării criminalistice
2. Metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice utilizate
în investigările criminalistice.
2.1. Mijloace tehnico-ştiinţifice utilizate în
cercetarea la faţa locului.
2.2. Principalele tehnici şi metode de investigare
utilizate în examinările criminalistice de
laborator.
3. Metode moderne de identificare traseologică
a persoanelor.
3.1. Identificarea dactiloscopică; tehnici de
cercetare a urmelor papilare.
3.2. Cercetarea criminalistică a urmelor de
picioare.
3.3. Cercetarea urmelor de dinţi şi de buze şi ale
altor părţi ale corpului uman.
4. Tipologia investigării principalelor urme
biologice de natură umană.
4.1. Cercetarea criminalistică a urmelor de
sânge, salivă şi spermă.
4.2. Elemente de investigare şi identificare
biocriminalistică pe baza profilului A.D.N.
4.3. Cercetarea criminalistică a firului de păr
uman.
5. Tehnici de identificare a persoanelor după
semnalmentele exterioare, după voce şi prin alte
metode criminalistice.
5.1. Identificarea persoanelor şi cadavrelor după
semnalmentele exterioare.
5.2. Identificarea persoanelor după voce şi
vorbire.
5.3. Metode biometrice de identificare.
6. Elemente de balistică judiciară.
6.1. Noţiuni generale privind armele de foc şi
cercetarea urmelor acestora.
6.2. Expertiza balistică criminalistică a armelor de
foc şi a urmelor acestora.
7. Cercetarea criminalistică a falsului în înscrisuri,
a scrisului de mână şi a altor categorii de falsuri.
7.1. Noţiuni generale privind cercetarea
criminalistică a înscrisurilor.
7.2. Elemente de grafoscopie judiciară.
7.3. Cercetarea criminalistică a falsului material
în înscrisuri.
7.4. Cercetarea textelor dactilografiate şi a altor

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.
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categorii de falsuri.
8. Cercetarea la faţa locului: reguli tactice
criminalistice de investigare a scenei infracţiunii.
8.1. Noţiunea şi importanţa cercetării la faţa
locului.
8.2. Reguli tactice ale cercetării la faţa locului.
9. Elemente de tactică criminalistică privind
procedura de efectuare a constatării tehnicoştiinţifice şi a expertizei criminalistice.
9.1. Reguli tactice aplicate în dispunerea
constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor
criminalistice.
9.2. Tactica efectuării expertizelor criminalistice.
10. Tactica ascultării martorilor.
10.1. Aspecte introductive.
10.2. Procesul psihologic de formare a
declaraţiilor martorilor.
10.3. Reguli tactice aplicate în ascultarea
martorilor.
10.4. Particularităţi tactice aplicate în ascultarea
martorilor minori şi a altor categorii de martori.
10.5. Consemnarea declaraţiilor martorilor.
11. Particularităţi tactice ale audierii persoanei
vătămate.
11.1. Aspecte introductive.
11.2. Consideraţii privind psihologia persoanei
vătămate.
11.3. Tactica audierii propriu-zise a persoanei
vătămate.
12. Tactica ascultării suspectului sau a
inculpatului.
12.1.Privire asupra semnificaţiei interogatoriului
în procesul judiciar
12.2. Reguli şi procedee tactice aplicate în
ascultarea suspectului sau a inculpatului.
12.3. Modalităţi tehnico-tactice de depistare a
comportamentului simulat.
13. Tactica efectuării percheziţiei şi a ridicării de
obiecte şi înscrisuri.
13.1. Importanţa, reglementarea procesualpenală şi pregătirea percheziţiei.
13.2. Reguli tactice de efectuare a percheziţiei.
13.3. Particularităţi tactice privind efectuarea
unor categorii de percheziţii domiciliare şi a
percheziţiei corporale.
13.4. Ridicarea de obiecte şi de înscrisuri.
14. Reguli şi procedee tactice aplicate în

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii

Se vor desfăşura activităţi
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efectuarea unor acte de urmărire penală.
14.1. Tactica efectuării confruntării.
14.2. Tactica efectuării prezentării pentru
recunoaştere.
14.3. Tactica efectuării reconstituirii.

este regulă de predare.

specifice laboratorului de
criminalistică.

Bibliografie obligatorie
Emilian Stancu, Tratat de Criminalistică, Ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973127-387-7.
Emilian Stancu, Adrian Cristian Moise, Criminalistica. Elemente de tehnică şi de tactică a investigării penale,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-673-141-6.
Bibliografie facultativă
Camil Suciu, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
Lazăr Cârjan, Tratat de Criminalistică, Editura Pinguin Book, Bucureşti, 2005.
Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, Identificarea criminalistică, Ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.
Marin Ruiu, Criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
Ion Mircea, Criminalistica, Ediţia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2010.
Lucian Ionescu, Expertiza criminalistică a scrisului, Ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010.
Constantin Drăghici, Adrian Iacob, Tratat de tehnică criminalistică, Ediţia a II-a, Editura Sitech, Craiova, 2009.
Constantin Aioniţoaie, Vasile Bercheşan, Tudorel Butoi, Ilie Marcu, Eugen Pălănceanu, Constantin Pletea, IonEugen Sandu, Emilian Stancu, Tratat de tactică criminalistică, Ediţia a II-a, Editura Carpaţi, Craiova, 1992.
Colectiv, Tratat practic de criminalistică, vol.I-V, Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Miliţiei, Institutul
de Criminalistică, Serviciul Editorial şi Cinematografic, Bucureşti, 1976-1985.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Discutarea conţinutului disciplinei Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne de investigare penală cu
următoarele foruri sau organisme ştiinţifice: Asociaţia Criminaliştilor din România; Consiliul ştiinţific al Revistei
Române de Criminalistică; Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei
Române.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Răspunsuri la examen
(evaluarea finală)

10.2 Metode de
evaluare
Examen oral

10.3 Pondere din nota finală

Elaborări de referate,
eseuri, lucrări
colective

100%

10.5 Seminar/laborator
Testare continuă prin
lucrări de seminar
10.6 Standard minim de performanţă
- să dovedească însuşirea minimă a materiei
- răspunsurile să nu conţină erori grave
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- activitate medie în timpul semestrului
- nota minima la evaluarea finală, sa fie de cel puţin 5.

Data completării
..........................

Semnătura titularului de curs,
………………………

Data avizării în Departament
………………………………

Semnătura titularului de seminar,
..........................................
Semnătura Directorului de Departament
……………………………

64

FIŞA DISCIPLINEI

7. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de
studii/Calificarea

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de
curs
2.4. Titularul activităţilor de
seminar
2.5. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Masterat
Drept/Ştiinţe penale şi criminalistică

Proceduri speciale in procesul penal
MD/DRCV/1/2/10

2.6. Semestrul

II

2.7. Tipul de evaluare

E

2.8.
Regimul D.Op.
disciplinei

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

1
14
ore
26
20
11
0
1
-

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

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
Prelegerile se desfăşoară cu acces la internet si cu echipament de predare
cursului
multimedia
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Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

5.2. de desfăşurare a
Sala de seminar dotata cu tabla si echipamente de seminarizare multimedia
seminarului/
laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate
Disciplina studiată urmăreşte ca finalitate conştientizarea de către student a rolului dreptului
procesual penal în sistemul nostru de drept şi în cadrul societăţii; participarea studentului la propria
dezvoltare profesională; valorificarea optimă a propriului potenţial în activitatea sa profesională

Studentul trebuie să îşi însuşească cunoştinţele de practică judiciară penală, în strânsă conexiune cu
cele din domeniul dreptului procesual penal, astfel încât să fie capabil să înţeleagă regimul juridic
specific al fiecărei instituţii studiate la această materie. La finalul semestrului, studentul trebuie să
poată aplica cunoştinţele dobândite, prin soluţionarea unor cazuri practice (speţe), prin comentariul
asupra unor soluţii îmbrăţişate de practica judiciară.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
 Însuşirea de către studenţi a dispoziţiilor Codului de procedură penală
privind procedurile speciale.
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice
 Aprofundarea specificului dreptului procesual penal.
 Însuşirea reglementărilor interne în materia dreptului procesual penal prin
studii de caz
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Titularii acordului de
recunoastere a vinovatiei si limitele
acestuia

2.Obiectul
acordului
recunoastere a vinovatieie

Metode de
predare
Expunere,
prezentarea unor
situaţii din practica
şi dialog interactiv

de Expunere,
prezentarea unor
situaţii din practica
şi dialog interactiv

3. Proceduri de confiscare sau
desfiintare a unui inscris in cazul
clasarii

Expunere,
prezentarea unor
situaţii din practica
şi dialog interactiv

4. Procedura repararii pagubei
materiale sau a daunei morale in caz

Expunere,
prezentarea unor

Observaţii
Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site-ul
facultăţii făcându-se recomandarea
de a studia suportul de curs în
prealabil pentru a putea interacţiona
în timpul predării
Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site-ul
facultăţii făcându-se recomandarea
de a studia suportul de curs în
prealabil pentru a putea interacţiona
în timpul predării
Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site-ul
facultăţii făcându-se recomandarea
de a studia suportul de curs în
prealabil pentru a putea interacţiona
în timpul predării
Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site-ul

Timp alocat
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
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de eroare judiciara sau in caz de
privare nelegala de libertate

situaţii din practica
şi dialog interactiv

5. Contestatia privind durata
procesului penal

Expunere,
prezentarea unor
situaţii din practica
şi dialog interactiv

6. Procedura de solutionare a
contestatiei in procesul penal

Expunere,
prezentarea unor
situaţii din practica
şi dialog interactiv

7. Procedura privind tragerea la
raspundere penala a persoanei
juridice

Expunere,
prezentarea unor
situaţii din practica
şi dialog interactiv

8. Procedura de informare in cadrul
urmaririi penale.

Expunere,
prezentarea unor
situaţii din practica
şi dialog interactiv

9. Punerea in executare a
pedepselor privind persoanele
juridice

Expunere,
prezentarea unor
situaţii din practica
şi dialog interactiv

10. Procedura in cauzele cu
infractori-minori

Expunere,
prezentarea unor
situaţii din practica
şi dialog interactiv

11. Procedura darii in urmarire.

Expunere,
prezentarea unor
situaţii din practica
şi dialog interactiv

12. Procedura reabilitarii.

Expunere,

facultăţii făcându-se recomandarea
de a studia suportul de curs în
prealabil pentru a putea interacţiona
în timpul predării
Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site-ul
facultăţii făcându-se recomandarea
de a studia suportul de curs în
prealabil pentru a putea interacţiona
în timpul predării
Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site-ul
facultăţii făcându-se recomandarea
de a studia suportul de curs în
prealabil pentru a putea interacţiona
în timpul predării
Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site-ul
facultăţii făcându-se recomandarea
de a studia suportul de curs în
prealabil pentru a putea interacţiona
în timpul predării
Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site-ul
facultăţii făcându-se recomandarea
de a studia suportul de curs în
prealabil pentru a putea interacţiona
în timpul predării
Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site-ul
facultăţii făcându-se recomandarea
de a studia suportul de curs în
prealabil pentru a putea interacţiona
în timpul predării
Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site-ul
facultăţii făcându-se recomandarea
de a studia suportul de curs în
prealabil pentru a putea interacţiona
în timpul predării
Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site-ul
facultăţii făcându-se recomandarea
de a studia suportul de curs în
prealabil pentru a putea interacţiona
în timpul predării
Suportul de curs este oferit

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
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prezentarea unor
situaţii din practica
şi dialog interactiv

13. Procedura in caz de disparitie a
dosarelor judiciare si a inscrisurilor
judiciare

Expunere,
prezentarea unor
situaţii din practica
şi dialog interactiv

14. Procedura privind cooperarea
judiciara internationala si punerea in
aplicare a tratatelor internationale in
materie penala

Expunere,
prezentarea unor
situaţii din practica
şi dialog interactiv

studenţilor prin postare pe site-ul
facultăţii făcându-se recomandarea
de a studia suportul de curs în
prealabil pentru a putea interacţiona
în timpul predării
Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site-ul
facultăţii făcându-se recomandarea
de a studia suportul de curs în
prealabil pentru a putea interacţiona
în timpul predării
Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site-ul
facultăţii făcându-se recomandarea
de a studia suportul de curs în
prealabil pentru a putea interacţiona
în timpul predării

2 ore

2 ore

Bibliografie
1. Dan Lupascu, Noul Cod de procedura penala - 2014, - Editura Universul Juridic,
2. Mihail Udroiu, Noul Cod de procedura penala - Editura Ch Beck 2014,;
3. Corina Voicu - Andreea Simona Uzlau - Noul Cod de procedura penala- 2014, Ed. Hamangiu;
4. Jidovu N., Bică Gh., Drept procesual penal, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007;
5. Petre Buneci, Drept procesual penal, vol. I şi II, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003;

6. Neagu I., Drept procesual penal, Editura Euro-Trading, Bucureşti, 1997.
7. Dongoroz V., Curs de procedură penală, ed. a II-a, Bucureşti, 1942
8. Neagu I., Tratat de procedură penală, Editura Pro, Bucureşti, 1977
9. Volonciu N., Drept procesual penal, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972
10. Nistoreanu Gh. şi colaboratorii, Drept procesual penal, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996
11. Codul de procedură penală;
12. Culegere de practică judiciară în materie penală 2005 - 2014;
13. Colecţia revistei Dreptul 2005 – 2014.

8.2 Seminar/laborator
1. Titularii acordului de recunoastere a vinovatiei si limitele
acestuia
2. Obiectul acordului de recunoastere a vinovatieie
3. Proceduri de cofiscare sau desfiintare a unui inscris in cazul
clasarii
4. Procedura repararii pagubei materiale sau a daunei morale in
caz de eroare judiciara sau in caz de privare nelegala de
libertate
5. Contestatia privind durata procesului penal
6. Procedura de solutionare a contestatiei in procesul penal

Metode de
seminarizare

Timp alocat

Expunere, prezentarea unor
situaţii din practica şi dialog
interactiv
Expunere, prezentarea unor
situaţii din practica şi dialog
interactiv

2 ore

Expunere, prezentarea unor
situaţii din practica şi dialog
interactiv

2 ore

2 ore
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7. Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei
juridice
8. Procedura de informare in cadrul urmaririi penale.
9. Punerea in executare a pedepselor privind persoanele
juridice
10. Procedura in cauzele cu infractori-minori
11. Procedura darii in urmarire.
12. Procedura reabilitarii.
13. Procedura in caz de disparitie a dosarelor judiciare si a
inscrisurilor judiciare
14. Procedura privind cooperarea judiciara internationala si
punerea in aplicare a tratatelor internationale in materie penala

Expunere, prezentarea unor
situaţii din practica şi dialog
interactiv
Expunere, prezentarea unor
situaţii din practica şi dialog
interactiv
Expunere, prezentarea unor
situaţii din practica şi dialog
interactiv
Expunere, prezentarea unor
situaţii din practica şi dialog
interactiv

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
2. Dan Lupascu, Noul Cod de procedura penala - 2014, - Editura Universul Juridic,
2. Mihail Udroiu, Noul Cod de procedura penala - Editura Ch Beck 2014,;
3. Corina Voicu - Andreea Simona Uzlau - Noul Cod de procedura penala- 2014, Ed. Hamangiu;
4. Jidovu N., Bică Gh., Drept procesual penal, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007;
5. Petre Buneci, Drept procesual penal, vol. I şi II, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003;

6. Neagu I., Drept procesual penal, Editura Euro-Trading, Bucureşti, 1997.
7. Dongoroz V., Curs de procedură penală, ed. a II-a, Bucureşti, 1942
8. Neagu I., Tratat de procedură penală, Editura Pro, Bucureşti, 1977
9. Volonciu N., Drept procesual penal, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972
10. Nistoreanu Gh. şi colaboratorii, Drept procesual penal, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996
11. Codul de procedură penală;
12. Culegere de practică judiciară în materie penală 2005 - 2014;
13. Colecţia revistei Dreptul 2005 – 2014.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Discutarea conţinutului disciplinei cu specialişti din cadrul instituţiilor abilitate cu identificarea cauzelor şi
condiţiilor generatoare de fapte antisociale, cu reprezentanţi ai organelor judiciare din zonă, precum şi cu
reprezentanţi ai administraţiei publice locale
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Răspunsuri la examen
(evaluarea finală)

10.2 Metode de
evaluare
Examen oral

10.3 Pondere din nota finală

Elaborări de referate,
eseuri, lucrări
colective

100%

10.5 Seminar/laborator
Testare continuă prin
lucrări de seminar
10.6 Standard minim de performanţă
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- să dovedească însuşirea minimă a materiei
- răspunsurile să nu conţină erori grave
- activitate medie în timpul semestrului
- nota minima la evaluarea finală, sa fie de cel puţin 5.

Data completării
Semnătura titularului de curs,
Semnătura titularului de seminar,
..........................
……………………………
……………………………
Data avizării în Departament
Semnătura Directorului de Departament
………………………………
……………………………
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FIŞA DISCIPLINEI

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

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Masterat
Drept/Ştiinţe Penale şi Criminalistică

Reguli metodologice aplicate în investigarea criminalistică
MD/DRCV/1/1/3

2.6. Semestrul

1

2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2
2 3.3 seminar/laborator
curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5
28 3.6 seminar/laborator
curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
144
3.9 Total ore pe semestru
200
3.10 Număr de credite
8

OB

2
28
ore
48
48
46
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Drept penal
 Drept procesual penal
 Criminologie.
4.2 de competenţe
 capacitatea de a interpreta legile;
 înţelegerea caracterului complex al anchetei penale;
 explicarea structurii şi tendinţelor criminalităţii contemporane.
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Competenţe profesionale

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului  Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de
predare multimedia.
5.2. de desfăşurare a
 Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet, iar activităţile de
laborator se desfăşoară în Laboratorul de Criminalistică al Facultăţii.
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate
 cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunii de metodologie criminalistică;
 capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele teoretice dobândite;
 înţelegerea caracterului complex al anchetei penale;
 înţelegerea corectă a componentelor şi etapelor investigării criminalistice;
 explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice
ale ştiinţei Criminalisticii;
 explicarea structurii şi tendinţelor criminalităţii contemporane;
 evaluarea critică a elementelor metodologice de investigare a diferitelor fapte penale;
 proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice disciplinei;
 utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare criminalistică şi de aplicare;
 înţelegerea locului şi rolului Criminalisticii în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional;
 promovarea unei atitudini creative în vederea optimizării practicii antiinfracţionale;
 manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific;
 valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice;
 implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice;
 participarea la propria dezvoltare profesională;
 studierea disciplinei trebuie să-l determine pe student să conştientizeze importanţa noţiunilor
specifice acesteia, pentru aflarea adevărului în procesul penal, dar şi pentru practicarea cu succes a
profesiilor ce concură la realizarea acestuia;
 capacitatea de a interpreta, corela şi compara instituţiile juridice la nivel naţional, european şi
internaţional;
 aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice
internaţionale;
 capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei.
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Competenţe transversale

 capacitatea de analiză şi sinteză;
 capacitatea de a dezvolta raţionamente logice;
 capacitatea de organizare şi planificare;
 capacitatea de a lua decizii;
 capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric;
 comunicare scrisă şi orală în limba română;
 capacitatea de a soluţiona probleme;
 cunoştinţe de bază necesare unei profesii;
 capacitatea de evaluare şi autoevaluare;
 capacitatea de a lucra în echipă;
 abilitatea de lucra într-o echipă interdisciplinară;
 abilitatea de a lucra cu specialişti/experţi din alte domenii;
 capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei profesionale;
 utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională
asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională;
 abilităţi de cercetare;
 voinţa de a reuşi;
 capacitatea de a învăţa;
 capacitatea de adaptare la noi situaţii;
 capacitate de sintetizare şi interpretare a informaţiilor primite, de rezolvare a unor probleme de bază
şi extinderea la probleme specifice;
 abilitatea de a lucra independent;
 preocupare pentru obţinerea calităţii;
 capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei 1. Disciplina urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor despre
investigarea unor categorii de infracţiuni, prin utilizarea tuturor metodelor
tehnico-ştiinţifice şi a procedeelor tactice, destinate descoperirii şi
administrării probelor necesare dovedirii existenţei sau inexistenţei
elementelor constitutive ale uneia sau mai multor infracţiuni.
7.2. Obiectivele specifice
2. Pe parcursul metodologiei criminalistice, studentul trebuie să
dobândească cunoştinţele în legătură cu activităţile procedurale care se
desfăşoară cu ocazia investigării criminalistice a unei anumite infracţiuni,
precum şi ordinea logică în care acestea vor fi întreprinse.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Metodologia investigării infracţiunilor de omucidere.
1.1. Cadrul metodologic general al investigărilor şi
problemele obiect al probaţiunii.
1.2. Cercetarea la faţa locului în cazul morţii violente.
1.3. Particularităţi ale cercetării scenei infracţiunii în
funcţie de modul de suprimare a vieţii victimei.
1.4. Principalele acte de urmărire penală efectuate în
investigarea morţii violente.
2. Metodologia investigării infracţiunilor contra
patrimoniului.
2.1 Particularităţi metodologice privind investigarea
furtului şi a tâlhăriei.
2.2. Particularităţi metodologice ale investigării

Metode de predare
Prelegere
participativă.

Observaţii
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Prelegere participativă

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării
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delapidării.
2.3. Particularităţi metodologice ale investigării
infacţiunii de înşelăciune.
3. Metodologia investigării criminalistice a infracţiunilor
din domeniul afacerilor.
3.1. Modalităţi de săvârşire a infracţiunilor în domeniul
afacerilor.
3.2. Cadrul metodologic general al investigărilor penale
în domeniul afacerilor.
3.3. Particularităţi privind investigarea criminalistică a
unor infracţiuni din domeniul financiar-bancar.
4. Metodologia investigării accidentelor de muncă.
4.1. Cadrul metodologic general al investigării
accidentelor de muncă.
4.2. Particularităţi privind investigarea accidentelor de
muncă sau avariilor din domeniul minier, petrochimic şi
al construcţiilor.
5. Particularităţi metodologice privind investigarea
accidentelor de trafic rutier.
5.1. Particularităţi privind cercetarea la faţa locului a
accidentelor de trafic rutier.
5.2. Efectuarea altor acte de urmărire penală.
6. Particularităţi metodologice privind investigarea
criminalistică a infracţiunilor din domeniul traficului de
stupefiante.
6.1. Reglementări juridice şi criterii de clasificare a
substanţelor stupefiante.
6.2. Moduri şi sisteme de operare folosite de traficanţii
de droguri.
6.3. Metodologia investigării traficului de stupefiante.
7. Elemente metodologice privind investigarea
criminalistică a infracţiunilor din domeniul criminalităţii
organizate.
7.1. Structuri şi modalităţi de săvârşire a infracţiunilor
în domeniul criminalităţii organizate.
7.2. Cadrul metodologic al investigării infracţiunilor din
domeniul criminalităţii organizate.
8. Elemente metodologice de investigare a
infracţiunilor de corupţie.
8.1. Cadrul general al reglementării penale europene şi
naţionale.
8.2. Criterii generale de investigare criminalistică a
corupţiei.
8.3. Constatarea infracţiunilor flagrante.
8.4. Efectuarea principalelor acte de urmărire penală.
9. Metodologia investigării criminalistice a infracţiunilor
informatice.

Prelegere participativă

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării

Prelegere participativă

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării

Prelegere participativă

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării

Prelegere participativă

Prelegere participativă

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării

Prelegere participativă

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării

Prelegere participativă

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
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9.1. Reglementarea juridică naţională şi internaţională
a criminalităţii informatice.
9.2. Moduri de operare frecvent întâlnite în
criminalitatea informatică.
9.3. Investigarea criminalistică propriu-zisă a
infracţiunilor informatice.
10. Metodologia investigării infracţiunilor de trafic de
persoane.
10.1. Reglementarea juridică a infracţiunilor de trafic
de persoane.
10.2. Etapele traficului de persoane.
10.3. Formele de exploatare a victimelor traficului de
persoane.
10.4. Investigarea propriu-zisă a infracţiunilor de trafic
de persoane.
11. Metodologia investigării criminalistice a
infracţiunilor de terorism.
11.1. Reglementarea juridică a infracţiunilor de
terorism.
11.2. Principalele probleme de clarificat în investigarea
infracţiunilor de terorism.
11.3. Efectuarea principalelor acte de urmărire penală.
12. Metodologia investigării infracţiunilor la regimul
armelor şi al muniţiilor.
12.1. Reglementarea juridică a infracţiunilor privind
regimul armelor şi al muniţiilor.
12.2. Principalele probleme care trebuie clarificate în
investigarea infracţiunilor la regimul armelor şi al
muniţiilor.
12.3. Acte de urmărire penală care se efectuează
pentru administrarea probelor.
12.4. Particularităţi privind investigarea infracţiunii de
uz de armă fără drept.
12.5. Particularităţi privind investigarea infracţiunii de
falsificare, ştergere sau modificare a marcajelor de pe
arme letale.
13. Metodologia investigării infracţiunilor de fals.
13.1. Reglementarea juridică a infracţiunilor de fals.
13.2. Investigarea criminalistică a infracţiunilor de
falsificare de monede, timbre sau de alte valori.
13.3. Investigarea criminalistică a infracţiunilor de
falsificare a instrumentelor de autentificare sau
marcare.
13.4. Investigarea criminalistică a infracţiunilor de fals
în înscrisuri.
14. Metodologia investigării infracţiunilor de
contrabandă.

suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării

Prelegere participativă

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării

Prelegere participativă

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării

Prelegere participativă

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării

Prelegere participativă

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării

Prelegere participativă

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
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14.1. Reglementarea juridică a infracţiunilor de
contrabandă.
14.2. Principalele probleme care trebuie clarificate în
investigarea infracţiunilor de contrabandă.
14.3. Efectuarea unor acte de urmărire penală.

suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării
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8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
1. Metodologia investigării infracţiunilor de Interacţiunea cu studenţii
omucidere.
este regulă de predare.
1.1. Cadrul metodologic general al investigărilor
şi problemele obiect al probaţiunii.
1.2. Cercetarea la faţa locului în cazul morţii
violente.
1.3. Particularităţi ale cercetării scenei
infracţiunii în funcţie de modul de suprimare a
vieţii victimei.
1.4. Principalele acte de urmărire penală
efectuate în investigarea morţii violente.
2. Metodologia investigării infracţiunilor contra Interacţiunea cu studenţii
patrimoniului.
este regulă de predare.
2.1
Particularităţi
metodologice
privind
investigarea furtului şi a tâlhăriei.
2.2. Particularităţi metodologice ale investigării

Observaţii
Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.
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delapidării.
2.3. Particularităţi metodologice ale investigării
infacţiunii de înşelăciune.
3. Metodologia investigării criminalistice a
infracţiunilor din domeniul afacerilor.
3.1. Modalităţi de săvârşire a infracţiunilor în
domeniul afacerilor.
3.2. Cadrul metodologic general al investigărilor
penale în domeniul afacerilor.
3.3.
Particularităţi
privind
investigarea
criminalistică a unor infracţiuni din domeniul
financiar-bancar.
4. Metodologia investigării accidentelor de
muncă.
4.1. Cadrul metodologic general al investigării
accidentelor de muncă.
4.2.
Particularităţi
privind
investigarea
accidentelor de muncă sau avariilor din
domeniul minier, petrochimic şi al construcţiilor.
5.
Particularităţi
metodologice
privind
investigarea accidentelor de trafic rutier.
5.1. Particularităţi privind cercetarea la faţa
locului a accidentelor de trafic rutier.
5.2. Efectuarea altor acte de urmărire penală.
6.
Particularităţi
metodologice
privind
investigarea criminalistică a infracţiunilor din
domeniul traficului de stupefiante.
6.1. Reglementări juridice şi criterii de clasificare
a substanţelor stupefiante.
6.2. Moduri şi sisteme de operare folosite de
traficanţii de droguri.
6.3. Metodologia investigării traficului de
stupefiante.
7. Elemente metodologice privind investigarea
criminalistică a infracţiunilor din domeniul
criminalităţii organizate.
7.1. Structuri şi modalităţi de săvârşire a
infracţiunilor
în
domeniul
criminalităţii
organizate.
7.2. Cadrul metodologic al investigării
infracţiunilor
din
domeniul
criminalităţii
organizate.
8. Elemente metodologice de investigare a
infracţiunilor de corupţie.
8.1. Cadrul general al reglementării penale
europene şi naţionale.
8.2. Criterii generale de investigare criminalistică

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.
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a corupţiei.
8.3. Constatarea infracţiunilor flagrante.
8.4. Efectuarea principalelor acte de urmărire
penală.
9. Metodologia investigării criminalistice a
infracţiunilor informatice.
9.1. Reglementarea juridică naţională şi
internaţională a criminalităţii informatice.
9.2. Moduri de operare frecvent întâlnite în
criminalitatea informatică.
9.3. Investigarea criminalistică propriu-zisă a
infracţiunilor informatice.
10. Metodologia investigării infracţiunilor de
trafic de persoane.
10.1. Reglementarea juridică a infracţiunilor de
trafic de persoane.
10.2. Etapele traficului de persoane.
10.3. Formele de exploatare a victimelor
traficului de persoane.
10.4. Investigarea propriu-zisă a infracţiunilor de
trafic de persoane.
11. Metodologia investigării criminalistice a
infracţiunilor de terorism.
11.1. Reglementarea juridică a infracţiunilor de
terorism.
11.2. Principalele probleme de clarificat în
investigarea infracţiunilor de terorism.
11.3. Efectuarea principalelor acte de urmărire
penală.
12. Metodologia investigării infracţiunilor la
regimul armelor şi al muniţiilor.
12.1. Reglementarea juridică a infracţiunilor
privind regimul armelor şi al muniţiilor.
12.2. Principalele probleme care trebuie
clarificate în investigarea infracţiunilor la regimul
armelor şi al muniţiilor.
12.3. Acte de urmărire penală care se efectuează
pentru administrarea probelor.
12.4.
Particularităţi
privind
investigarea
infracţiunii de uz de armă fără drept.
12.5.
Particularităţi
privind
investigarea
infracţiunii de falsificare, ştergere sau modificare
a marcajelor de pe arme letale.
13. Metodologia investigării infracţiunilor de fals.
13.1. Reglementarea juridică a infracţiunilor de
fals.
13.2. Investigarea criminalistică a infracţiunilor

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.

Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.
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de falsificare de monede, timbre sau de alte
valori.
13.3. Investigarea criminalistică a infracţiunilor
de falsificare a instrumentelor de autentificare
sau marcare.
13.4. Investigarea criminalistică a infracţiunilor
de fals în înscrisuri.
14. Metodologia investigării infracţiunilor de Interacţiunea cu studenţii
contrabandă.
este regulă de predare.
14.1. Reglementarea juridică a infracţiunilor de
contrabandă.
14.2. Principalele probleme care trebuie
clarificate în investigarea infracţiunilor de
contrabandă.
14.3. Efectuarea unor acte de urmărire penală.

Se vor desfăşura activităţi
specifice laboratorului de
criminalistică.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Discutarea conţinutului disciplinei Reguli metodologice aplicate în investigarea criminalistică cu următoarele
foruri sau organisme ştiinţifice: Asociaţia Criminaliştilor din România; Consiliul ştiinţific al Revistei Române de
Criminalistică; Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere din nota finală
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10.4 Curs

Răspunsuri la examen
(evaluarea finală)

Examen oral

Testare continuă prin
lucrări de seminar

Elaborări de referate,
eseuri, lucrări
colective

10.5 Seminar/laborator
100%

10.6 Standard minim de performanţă
- să dovedească însuşirea minimă a materiei
- răspunsurile să nu conţină erori grave
- activitate medie în timpul semestrului
- nota minima la evaluarea finală, sa fie de cel puţin 5.

Data completării
..........................

Semnătura titularului de curs,
………………………

Data avizării în Departament
………………………………

Semnătura titularului de seminar,
..........................................
Semnătura Directorului de Departament
……………………………
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