
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Drept 

1.3 Departamentul Drept public 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 
ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Criminalitate informatică 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Ioana Vasiu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Univ. Dr. Ioana Vasiu 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare Ex

am 

2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

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

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 70 

Tutoriat  

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 130 

3.8 Total ore pe semestru 170 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Proiector si calculator 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Proiector si calculator 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 Capacitatea de a intelege si de a lucra cu concepte esentiale si de a detecta, analiza si identifica 

aspecte importante privind prevenirea, combaterea si investigarea infractiunilor informatice, in 

scopul de a raspunde la urmatoarele intrebari de baza in domeniu: 

- Care sunt tipurile de infractiuni (atacuri) informatice? 

- Cine comite infractiunile informatice? 

- Ce legi interzic aceste atacuri? 

- Care sunt riscurile prezentate de atacurile informatice? 

- Cum pot fi prevenite atacurile informatice? 

- Cum poate fi detectat un atac informatic care a avut loc? 

- Cum se poate “administra”situatia dupa ce un atac informatic s-a produs? 

- Cum are loc investigarea unui asemenea atac? 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

Competente de comunicare profesionala, descriere concisa si precisa, orala si in scris. 

 

Capacitatea de a lucra individual si in echipa. 

 

Capacitatea de a analiza texte si surse legale. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Aspecte introductive privitoare la mediul, formele  

si particularitatile  criminalitatii informatice. 

Introducere, prelegere 

si studiu de caz 

Aspecte transfrontaliere,  

Alegerea legii aplicabile 

2. Sisteme si date informatice. Riscuri, amenintari si 

vulnerabilitati. 

Prelegere si studiu de 

caz 

Explicarea conceptelor 

esentiale: riscuri, 

amenintari si 

vulnerabilitati  

3. Politici si proceduri in domeniul prevenirii 

criminalitatii informatice. 

Prelegere si studiu de 

caz 

Confidentialitate, 

integritate, 

disponibilitate si  

autenticitate 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Intelegerea aspectelor fundamentale privind  prevenirea, combaterea si 

investigarea criminalitatii informatice. 

 

Capacitatea de a intelege principalele riscuri, amenintari si vulnerabilitati 

prezentate de mediul digital, precum si cerintele legale privind 

criminalitatea informatica 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

Cunoasterea principalelor aspecte privind strategiile de  prevenire a  

criminalitatii informatice la nivel intern si international 

 

Cunoasterea completa si corecta a  cadrului legal intern si international 

privind infractiunile informatice.  

 

Intelegerea consecintelor infractiunilor informatice (analiza impactului). 

 

Capacitatea de a intelege cerintele de securitate ale sistemelor informatice 

in scopul aplicarii corecte a politicilor si procedurilor de prevenire a 

criminalitatii informatice. 

 



4.  Criminalitatea informatica. Definitii si taxonomie. 

Evolutia cadrului legal intern si international. 

Prelegere si studiu de 

caz 

Definitii, tipuri si cadrul 

legal intern si international 

5. Atacuri de tip hacking (Cyberintrusions). Prelegere si studiu de 

caz 

Aspecte privind atacurile 

informatice 

6. Hartuirea electronica (Cyberstalking, 

Cyberharassment, Cyberbullying, Grooming): Aspecte 

teoretice si practice. 

Prelegere si studiu de 

caz 

Caracteristici, modalitati 

de comitere si prevenire 

7.  Pornografia infantila in sistemele informatice. Prelegere si studiu de 

caz 

Definitie si prevenire 

8 . Aspecte actuale privitoare la legatura dintre 

criminalitatea informatica si crima organizata. 

Prelegere si studiu de 

caz 

Caracteristici, cazuri si 

aspecte privind 

colaborarea internationala 

in prevenirea acestora 

9. Distinctia dintre terorism informatic 

(Cyberterrorism) si  hacktivism. 

Prelegere si studiu de 

caz 

Caracteristici, cazuri si 

aspecte privind 

colaborarea internationala 

in prevenirea acestora 

10. Aspecte esentiale cu privire la mesajele de ura 

online (Cyberhate). 

Prelegere si studiu de 

caz 

Caracteristici, cazuri si 

aspecte privind prevenirea 

acestora 

11. Pirateria digitala: Aspecte teoretice si practice. Prelegere si studiu de 

caz 

Tipuri, exemple, prevenire 

12. Fraude informatice (Cyberfrauds): Taxonomie si 

particularitati. 

Prelegere si studiu de 

caz 

Concepte, exemple, 

clasificare si masuri de 

prevenire 

13.  Furtul de identitate in mediul online. Provocari 

legate de evolutia cadrului legal la nivel global, 

legaturi cu alte infractiuni. 

Prelegere si studiu de 

caz 

Concepte si masuri de 

prevenire 

14. Investigarea infractiunilor informatice (Cyber 

forensics). Particularitati privind investigarea in 

mediul digital. 

Prelegere si studiu de 

caz 

Concepte si utilitare 

Bibliografie 
1. Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Backdoor Man: A Radiograph of Computer Source Code Theft Cases, 

JOURNAL OF HIGH TECHNOLOGY LAW, Vol. 18, 1-37 (2017), https://ssrn.com/abstract=3091468. 

2. Advanced Cyberlaw and Electronic Security, Editori: I. Vasiu & F. Streteanu, Ed. Accent (2017).  

3. Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Light My Fire: A Roentgenogram of Cyberstalking Cases, AMERICAN 

JOURNAL OF TRIAL ADVOCACY, Vol. 40(1), 41-68 (2016), https://ssrn.com/abstract=2906170. 

4. Preventing and Combating Cybercrime, Editori: I. Vasiu & F. Streteanu, Ed. Accent (2016). 

5. Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Riders on the Storm: An Analysis of Credit Card Fraud Cases, SUFFOLK 

JOURNAL OF TRIAL & APPELLATE ADVOCACY, Vol. XX, 185-218 (2015), 

http://ssrn.com/abstract=2613571. 

6. The Rule of Law in the Digital Era, Editori: I. Vasiu & F. Streteanu, Ed. Accent (2015). 

7. Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Break on Through: An Analysis of Computer Damage Cases, PITTSBURGH 

JOURNAL OF TECHNOLOGY LAW & POLICY, Vol. XIV, Spring, 158-201 (2014), 

http://ssrn.com/abstract=2578486. 

8. Lucian Vasiu & Ioana Vasiu, Riscul de atac electronic asupra sistemelor de informatii, In "Fenomene si 

procese cu risc major la scara nationala" (Coords. Filip, F.G. & Simionescu, B. C.), Ed. Academiei 

Romane, 145-165 (2004), http://ssrn.com/abstract=2578509. 

9. Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Criminalitatea in cyberspatiu, Ed. Universul Juridic, Bucuresti (2011). 

10. https://www.nomoreransom.org/  

11. DIRECTIVA 2011/92/EU 

12. DIRECTIVA 2013/40/EU 

13. DIRECTIVA (UE) 2016/680  

14. DIRECTIVA (UE) 2016/1148  

15. Regulamentul UE nr. 679/2016 (GDPR) 

https://ssrn.com/abstract=3091468
https://ssrn.com/abstract=2906170
http://ssrn.com/abstract=2613571
http://ssrn.com/abstract=2578486
http://ssrn.com/abstract=2578509
https://www.nomoreransom.org/


16. Cybercrime Convention  

17. CIS Agreement 

18. Shanghai Cooperation Organization Agreement on Cooperation in the Field of International Information 

19. African Union Convention on Cyber Security and Personal Data Protection 

20. Noul Cod Penal 

21. Legea nr. 8/1996 cu modificari si completari. 

22. Legea nr. 535/2004. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Stabilire titlul lucrare de cercetare Conversatie, 

dezbatere, studiu de 

caz 

 

Prezentare lucrare si progres proiect Conversatie, 

dezbatere, studiu de 

caz 

 

Prezentare lucrare si progres proiect Conversatie, 

dezbatere, studiu de 

caz 

 

Prezentare lucrare si progres proiect Conversatie, 

dezbatere, studiu de 

caz 

 

Prezentare lucrare si progres proiect Conversatie, 

dezbatere, studiu de 

caz 

 

Prezentare lucrare si progres proiect Conversatie, 

dezbatere, studiu de 

caz 

 

Prezentare lucrare si progres proiect Conversatie, 

dezbatere, studiu de 

caz 

 

Prezentare lucrare si progres proiect Conversatie, 

dezbatere, studiu de 

caz 

 

Bibliografie 
1. Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Backdoor Man: A Radiograph of Computer Source Code Theft Cases, 

JOURNAL OF HIGH TECHNOLOGY LAW, Vol. 18, 1-37 (2017), https://ssrn.com/abstract=3091468. 

2. Advanced Cyberlaw and Electronic Security, Editori: I. Vasiu & F. Streteanu, Ed. Accent (2017).  

3. Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Light My Fire: A Roentgenogram of Cyberstalking Cases, AMERICAN 

JOURNAL OF TRIAL ADVOCACY, Vol. 40(1), 41-68 (2016), https://ssrn.com/abstract=2906170. 

4. Preventing and Combating Cybercrime, Editori: I. Vasiu & F. Streteanu, Ed. Accent (2016). 

5. Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Riders on the Storm: An Analysis of Credit Card Fraud Cases, SUFFOLK 

JOURNAL OF TRIAL & APPELLATE ADVOCACY, Vol. XX, 185-218 (2015), 

http://ssrn.com/abstract=2613571. 

6. The Rule of Law in the Digital Era, Editori: I. Vasiu & F. Streteanu, Ed. Accent (2015). 

7. Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Break on Through: An Analysis of Computer Damage Cases, PITTSBURGH 

JOURNAL OF TECHNOLOGY LAW & POLICY, Vol. XIV, Spring, 158-201 (2014), 

http://ssrn.com/abstract=2578486. 

8. Lucian Vasiu & Ioana Vasiu, Riscul de atac electronic asupra sistemelor de informatii, In "Fenomene si 

procese cu risc major la scara nationala" (Coords. Filip, F.G. & Simionescu, B. C.), Ed. Academiei 

Romane, 145-165 (2004), http://ssrn.com/abstract=2578509. 

9. Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Criminalitatea in cyberspatiu, Ed. Universul Juridic, Bucuresti (2011). 

10. https://www.nomoreransom.org/  

11. DIRECTIVA 2011/92/EU 

12. DIRECTIVA 2013/40/EU 

13. DIRECTIVA (UE) 2016/680  

14. DIRECTIVA (UE) 2016/1148  

https://ssrn.com/abstract=3091468
https://ssrn.com/abstract=2906170
http://ssrn.com/abstract=2613571
http://ssrn.com/abstract=2578486
http://ssrn.com/abstract=2578509
https://www.nomoreransom.org/


15. Regulamentul UE nr. 679/2016 (GDPR) 

16. Cybercrime Convention  

17. CIS Agreement 

18. Shanghai Cooperation Organization Agreement on Cooperation in the Field of International Information 

19. African Union Convention on Cyber Security and Personal Data Protection 

20. Noul Cod Penal 

21. Legea nr. 8/1996 cu modificari si completari. 

22. Legea nr. 535/2004. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

   

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs  Eseu 80% 

   

10.5 Seminar/laborator  Participare 20% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

   

 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

......21.05.2018....................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

......21.05.2018...........................................      …............................

  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea  

DREPT  

1.3 Departamentul DREPT PUBLIC  

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Ştiinţe penale şi criminalistică 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Metodologia expertizelor criminalistice  

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. habil Sorin Octavian Alamoreanu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. habil Sorin Octavian Alamoreanu 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Opțional 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 27 

Tutoriat 4 

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. 1 

3.7 Total ore studiu individual 90 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  CRIMINALISTICA IN CONTEXTUL JUDICIAR  

 Științe cognitive aplicate în context judiciar 

4.2 de competenţe  Capacitatea de sintetizare a informației; 

 Capacitatea de transfer şi adaptare a cunoştinţelor și capacitate de 

analiză și problematizare;  

 Reflecţie critică personală în raport de anumite aspecte prezentate ce 

țin de expertiza criminalistică. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală de curs cu minim 50 locuri, calculator şi videproiector, 

flipchart, instrumente de scris 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală de curs cu minim 30 locuri, calculator şi videproiector, 

flipchart, instrumente de scris 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

  

 Să cunoască cerinţele științifice și procesuale cât şi structura sistemului expertizelor 

criminalistice din România  

 Să cunoască sistemul expertizelor criminalistice în alte state (SUA, Franța, Italia, 

Germania, Polonia) 

 Să cunoască cerinţele, metodologia de lucru şi structura expertizelor criminalistice  

 Să înţeleagă sistemul examinării scrisului şi criteriile de apreciere  

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n
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er
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le

 

 Cunoştinţe despre identificarea criminalistică, metodele şi felurile identificării 

criminalistice 

 Modul de organizare, drepturile și răspunderea experților criminaliști în România 

 Cunoştinţe despre mecanismele scrierii, metodele şi caracteristicile de identificare 

grafică 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noțiuni introductive. Importanța și regimul 

juridic al expertizelor criminalistice 

prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

2. Legislatia expertizelor criminalistice  prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată 

 

3. Constatarea și expertiza criminalistică 

Expertizele criminalistice - Criterii de 

validitate științifică. Principii și standarde Ce 

sunt experții criminaliști. Formarea 

prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

4. Ce este scrisul ? prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

5. Neurologia si Fiziologia mişcărilor grafice prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

6. Însușirile scrierii: variabilitatea, stabilitatea, 

reflexivitatea  

prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Dezvoltarea de cunoştinţe despre cerinţele științifice și procesuale, 

metodologia de lucru şi structura expertizelor criminalistice. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Cunoașterea modalității de întocmire a unui raport de expertiză 

criminalistică. 

 Familiarizarea cursanților cu structura sistemului de examinare 

criminalistică a scrisului din România.  

 Însușirea de cunoștințe legate de activitatea și răspunderea inerentă 

experților criminaliști. 



7. EXAMINARILE GRAFICE. 

Grafologie/Grafoscopie 

prelegerea interactivă, 

exemplul demonstrativ 

 

 
prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

8. Examinarile comparative  expunere, prelegerea 

interactivă, descoperire 

dirijată, întrebări 

deschise 

 

9. Formularea concluziilor in expertiza grafică  expunere, prelegerea 

interactivă, descoperire 

dirijată, întrebări 

deschise 

 

10. Activitatea și răspunderea experților  prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată 

 

11. Raportul de expertiză prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

12. Valorificarea concluziilor expertizei grafice  prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise, 

expunere 

 

13. Genuri de expertiză criminalistică expunere, prelegerea 

interactivă, descoperire 

dirijată 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Noțiuni introductive. Importanța și regimul 

juridic al expertizelor criminalistice  

Analiza de elemente 

materiale și imagini 

 

2. Identificarea criminalistică  Discuții teoretice   

3. Constatarea și expertiza criminalistică Discuții și analiza de 

lucrări  

 

4. Expertizele criminalistice - Criterii de 

validitate științifică. Principii și standarde 

Drepturile și răspunderea experților. Raportul 

de expertiză.  

Discuții teoretice  

5. Expertiza scrisului. Grafologie/grafoscopie. 

Alte genuri de expertiză 

 

Examinare, lucrări, 

Discuții de caz 

 

6. Examinarea scrisului. Activitatea expertului Analiză lucrări, discuții 

de caz. Aplicații practice 

 

7. Raportul de expertiză. Discuții teoretice  

Bibliografie:  

Sorin Alamoreanu- Problematica expertizei criminalistce- NOTE DE CURS Ed. Hamangiu 2013 

S. Alamoreanu, A. Fratila – Comentarii metodologice la expertiza criminalistca a semnaturilor Ed. Alama 

Mater 2012 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Acest curs va asigura pregătirea teoretică şi metodologică în domeniul expertizei criminalistice, la 

standardele agreate de asociaţiile profesionale internaţionale din domeniu. Disciplina este utilă 

pentru profesia de psiholog, mai specific pentru psihologii care vor lucra în context judiciar 

deoarece aceștia vor aprofunda teme relevante pentru acest domeniu. 

10. Evaluare 



Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Înţelegerea, învăţarea şi 

prezentarea sintetică a 

cunoştinţelor prezentate la 

curs 

Test de cunoştinţe 

(redacţional şi/sau grilă) 

70% 

10.5 Seminar/laborator Aprofundarea, înțelegerea 

şi prezentarea sintetică a 

cunoştinţelor de ordin 

teoretic prezentate în 

cadrul seminariilor 

Test de cunoştinţe 

(redacţional şi/sau grilă) 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă: 

 Prezenţa la seminarii  - minim 75% 

 Condiţiile simultane pentru promovarea examenului la cursul Problematica expertizelor 

criminalistice sunt: 

 Minim 50% din punctajul aferent examenului final scris pentru temele de curs. 

 Minim 50% din punctajul aferent evaluării la seminar (punctaj reunit: evaluare pe 

parcurs şi finală) 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

18.05.2018    Conf.  dr. Sorin Octavian Alamoreanu     Conf. dr. Sorin Octavian Alamoreanu  

                                                                                

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................            Prof. univ. dr. Adriana Băban  

                                                                                                                



SYLLABUS 

1. Information concernant le programme 

1.1 Établissement 

d'enseignement supérieur 

Université Babeş Bolyai  

1.2 Faculté Faculté de Droit 

1.3 Département Département de Droit Public 

1.4 Domaine d'étude Droit 

1.5 Cycle d'étude Master 

1.6 Programme d'études / 

Qualification 

Ştiinţe penale şi criminalistică 

 

2. Informations concernant la discipline  

2.1 Nom de la discipline Droit pénal comparé 

2.2 Coordinateur de cours Florin Streteanu 

2.3 Coordinateur de séminaire Florin Streteanu 

2.4. Année 

d'étude 

Master 2.5 

Semestre 

2 2.6. Type 

d'évaluation 

E 2.7 Type de 

discipline 

DS – Cours 

optionnel 

 

3. Temps total estimé (heures / semestre d'activités didactiques)  

3.1 Heures par semaine 3 Dont:  

3.2 cours 

2 3.3 

séminaire/laboratoire 

1 

3.4 Nombre total d'heures dans le 

curriculum  

42 Dont: 3.5 cours 28 3.6 

séminaire/laboratoire 

14 

Allocation de temps : heures 

Apprendre en utilisant le manuel, le support de cours, la bibliographie, les notes de cours 28 

Documentation supplémentaire (dans les bibliothèques, sur les plateformes électroniques, 

documentation sur le terrain) 

25 

Préparation aux séminaires / laboratoires, devoirs, documents, portfolios et essais 28 

Encadrement - 

Evaluations 2 

Autres activités: .................. - 

3.7 Total des heures d'étude individuelles 158 

3.8 Total des heures per semestre 125 

3.9 Numéro de crédits ECTS  5 

 

4. Conditions préalables (si nécessaire) 

4.1. curriculum  Notions fondamentales de droit pénal général 

4.2. compétences  Bonne maîtrise de la langue française. 

 Compétences moyennes d'utiliser des concepts juridiques et 

capacité à les appliquer à des cas spécifiques 

 

5. Conditions (si nécessaire) 

5.1. pour le cours  Vidéo projecteur 



 

6. Compétences spécifiques acquises 
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 Aptitude à comprendre et à travailler avec les concepts de base du droit comparé; 

 Maîtrise des outils et des langages spécifiques au droit pénal; 

 Capacité de résoudre des cas pratiques de droit pénal comparé 
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 Compétences en communication professionnelle; description concise et précise, orale et 

écrite, des résultats professionnels; 

 Compétences argumentatives;  

 

 

7. Objectifs de la discipline (résultat des compétences acquises) 

 

8. Content 

8.1 Cours Méthodes 

d'enseignement 

Remarques 

1. La définition de l’infraction en droit comparé Explications, débats   

2. La structure de l’infraction en droit comparé 

 

explication, débats   

3. L’infraction d’omission  droit comparé explications, débats, 

étude de cas 

 

4. Le lien de causalité en droit comparé explications, débats, 

étude de cas 

 

5. L’élément moral de l’infraction en droit comparé explication, débat et 

dialogue, études de 

cas 

 

6. La responsabilité pénale des mineurs en droit 

comparé 

explication, débat et 

dialogue, études de 

cas 

 

7. La responsabilité pénale des personnes morales en 

droit comparé 

explication, débat et 

dialogue, études de 

cas 

 

5.2.  pour le séminaire   Salle de 25 places 

7.1  Objectif général de la 

discipline 
 Acquérir des connaissances sur les institutions fondamentales du droit 

pénal général dans une perspective comparative  

 Comprendre les différences existantes entre les principaux systèmes de 

droit pénal contemporaines; 

7.2  Objectifs spécifiques de 

la discipline 
 Evaluation des similitudes et des différences entre les principaux 

systèmes de droit pénal; 

 évaluer les réglementations internes par rapport aux solutions 

identifiées en droit comparé. 



8. L’auteur et la participation criminelle explication, débat et 

dialogue, études de 

cas 

 

9. La pluralité d’infractions en droit comparé explication, débat et 

dialogue, études de 

cas 

 

10. Les peines applicables aux personnes physiques explication, débat et 

dialogue, discussion 

d'études de cas 

 

11. Les peines applicables aux personnes morales explication, débat et 

dialogue, étude de 

cas 

 

12. La prescription en droit pénal comparé explication, débat et 

dialogue, études de 

cas 

 

13. L’amnistie et la grâce en droit comparé explication, débat et 

dialogue, discussion 

étude de cas 

 

14. La réhabilitation  explication, débat et 

dialogue, discussion 

étude de cas 

 

Bibliographie 

1. J. Pradel, Droit pénal comparé, Dalloz, Paris, 2016; 

2. M.Giroux, E. O’Sullivan, Droit pénal général, Bruylant, Bruxelles, 1997; 

3. J. Spreutels, Droit pénal comparé, vol. I-II, ULB, Bruxelles, 2012; 

 

 

8.2 Séminaire  Méthodes 

d'enseignement 

Remarques 

   

Les themes traités aux cours   

Bibliographie 

La bibliographie indiquée pour les cours 

 

9. Corroborer le contenu de la discipline avec les attentes de la communauté épistémique, des 

associations professionnelles et des employeurs représentatifs dans le domaine du programme 

 

 Le recours à des notions et solutions de droit comparé se fait de plus en plus souvent dans l’activité  

professionnelle 

  Des cours à contenu similaire sont enseignés dans les principales universités des États membres de 

l'Union Européenne; 

 

 

10. Evaluation 

Type d'activité 10.1 Critères d'évaluation 10.2 Méthodes d'évaluation 10.3 (%) 



10.4 Cours - maitrise des concepts 

fondamentaux du droit 

pénal comparé; 

- la capacité de comparer et 

d'appliquer les informations 

acquises à des cas pratiques. 

 

Examen oral 65% 

10.5 séminaire - capacité d’analyse de la 

doctrine et de la législation 

pénale des systèmes 

analysés ; 

- présentation des petits 

rapports de recherches  

 35%  

 

10.6 Normes minimales de performance 

 Au moins 5 (sur une échelle de 1 à 10). 

 

Date  Signature du coordonnateur de cours  Signature du coordonnateur de séminaires  

15.05.2018         ……………………………..       ………………………………… 

 

    Date d'approbation            Signature du chef de département  

...........................................     ...........…............................  

 

 

  



FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UBB 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii DREPT 

1.5 Ciclul de studii MASTER 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Ştiinţe penale şi criminalistică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPT PENAL AL AFACERILOR 

2.2 Titularul activităţilor de curs CONF.UNIV. DR. SERGIU BOGDAN 

2.3 Titularul activităţilor de seminar CONF.UNIV. DR. SERGIU BOGDAN 

2.4 Anul de studiu MASTER 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 

EX 2.7 Regimul 

disciplinei 

OB 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 3 Din care: curs 2 3.6 seminar/laborator 1 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 

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

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

Tutoriat  

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 13 

3.8 Total ore pe semestru 16 

3.9 Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
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 INTELEGEREA ȘI ALICAREA TEXTELOR DIN CODUL PENAL ȘI LEGILE 

SPECIALE RAPORTAT LA TEMATICĂ PREDATĂ 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Art. 239 C pen Abuzul de încredere prin fraudarea 

creditorilor 

Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Art. 240 C pen. Bancruta simplă, Art. 241 C pen. 

Bancruta frauduloasă 

Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Art 245 C. pen. Înșelăciunea privind asigurările Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Art. 246 C pen. Deturnarea licitațiilor publice Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Art. 247 C. pen Exploatarea patrimonială a unei 

persoane vulnerabile 
Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Infractiuni prevăzute în Legea societatilor comerciale 

nr. 31/1990 
Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Infractiuni prevăzute în Legea societatilor comerciale 

nr. 31/1990 
Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 



Legea nr.11/1991 privind combaterea concurenţei 

neloiale-texte de incriminare 
Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Legea nr. 21/1996, legea concurenţei - texte de 

incriminare 
Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Legea 86/2006 Cod vamal - texte de incriminare Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Legea nr.  241/2005 pentru prevenirea și 

combaterea evaziunii  fiscale  

Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Infracţiuni  privitoare la regimul pieței de capital Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.99 din 6 

decembrie 2006, privind instituţiile de credit şi 

adecvarea capitalului. - texte de incriminare- 

Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Infracțiuni din Legea asupra  cecului nr 59/1934 Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 

   

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Art. 239 C pen Abuzul de încredere prin fraudarea 

creditorilor 

Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Art. 240 C pen. Bancruta simplă, Art. 241 C pen. 

Bancruta frauduloasă 

Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Art 245 C. pen. Înșelăciunea privind asigurările Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Art. 246 C pen. Deturnarea licitațiilor publice Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Art. 247 C. pen Exploatarea patrimonială a unei 

persoane vulnerabile 
Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Infractiuni prevăzute în Legea societatilor comerciale 

nr. 31/1990 
Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 



Infractiuni prevăzute în Legea societatilor comerciale 

nr. 31/1990 
Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Legea nr.11/1991 privind combaterea concurenţei 

neloiale-texte de incriminare 
Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Legea nr. 21/1996, legea concurenţei - texte de 

incriminare 
Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Legea 86/2006 Cod vamal - texte de incriminare Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Legea nr.  241/2005 pentru prevenirea și 

combaterea evaziunii  fiscale  

Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Infracţiuni  privitoare la regimul pieței de capital Discuții pe tematică 

prestabilită. 

Abordare interactivă 

Modul de implicare a 

masterandului și 

argumentarea acestuia  va fi 

relevat de nota finală 
Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.99 din 6 decembrie 2006, privind instituţiile de credit şi adecvarea 

capitalului. - texte de incriminare- 
Discuții pe tematică 

prestabilită. Abordare 

interactivă 

Infracțiuni din Legea asupra  cecului nr 59/1934 Discuții pe tematică 

prestabilită. Abordare 

interactivă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 



 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs TEMATICA IMPUSĂ 

INITIAL 

EXAMEN SCRIS  50% 

SUBIECT DE ANALIZĂ EXAMEN ORAL 40% 

10.5 Seminar/laborator TEMATICA IMPUSĂ 

INITIAL 

EXAMEN SCRIS  50% 

SUBIECT DE ANALIZĂ EXAMEN ORAL 40% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii DREPT  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Ştiinţe penale şi criminalistică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Drept penal european 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Daniel NIŢU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Daniel NIŢU 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 56 

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

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

Tutoriat 14 

Examinări  4 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 112 

3.8 Total ore pe semestru 56 

3.9 Numărul de credite 8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Parcurgerea tematicii aferente materiilor Drept constituţional. Instituţii 

şi proceduri, Drept constituţional. Libertăţi publice, Drept penal. Partea 

generală I şi II, Drept penal. Partea specială I şi II, Drept procesual 

penal I şi II, respectiv Drept instituţional al Uniunii Europene  

4.2 de competenţe Înţelegerea modului de funcţionare a principalelor organe ale Uniunii 

Europene.  

Cunoaşterea actelor normative incidente în materia dreptului penal şi 

încadrarea în normativul actelor Uniunii 

Cunoaşterea competenţei CJUE în materia penală / tangent penală 

Cunoaşterea modului de transpunere la nivel intern a celor mai 

importante instrumente normative la nivel european în materie penală 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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Dezvoltarea capacităţii de sinteză şi analiză, în condiţiile unui volum foarte consistent de 

legislaţie şi jurisprudenţă; 

Asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva cauze concrete de mare dificultate, raportat la 

materia parcursă la acel moment (seminar), respectiv raportat la materia de semestru (sesiune); 

Capacitatea de a face relaţia între dispoziţiile de drept intern şi cerinţele impuse de la nivelul 

Uniunii Europene; 

Capacitatea de a lucra independent sau în echipă (prezentări în public individual şi / sau în 

echipă), respectiv asumarea unor aspecte de ordin deontologic în susţinerea examenelor (referat 

şi / sau examen, respectarea dreptului de autor, respingerea oricăror forme de plagiat); 

Utilizarea termenilor de specialitate, accesarea de baze de date cu informaţii juridice sau baze de 

date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale (instanţe, parchete, uniuni 

profesionale, instituţii administrative etc.); 

Capacitatea de a fi fluent (citire / vorbire / scris) la nivel juridic (terminologie de specialitate) în 

cel puţin una dintre limbile străine de circulaţie internaţionlă.  
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Dezvoltarea abilităţilor de studiu individual, sinteză şi analiză;  

Organizarea autonomiei învăţării, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi a capacităţii de asumare 

a responsabilităţilor; 

Evoluţia abilităţii abilităţi de lucru în echipă şi a comunicării în echipă / public, în formă orală 

şi scrisă; 

Respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale; 

Dezvoltarea competenţelor de utilizare a infrastructurii IT (baze de date, programe legislative 

oferite prin intermediul reţelei Facultăţii dedicate – Studenţi). 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a cursului Amfiteatru / sală cu capacitate de minim 40 - 50 locuri, tablă 

albă şi posibilitate utilizare sistem multimedia, inclusiv 

videoproiector.  

Nu este acceptată întârzierea studenţilor la curs  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Amfiteatru / sală cu capacitate de minim 40 - 50 locuri, tablă 

albă şi posibilitate utilizare sistem multimedia, inclusiv 

videoproiector.  

Nu este acceptată întârzierea studenţilor la curs 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoaşterea instituţiilor fundamentale ale dreptului penal european, ca 

parte componentă emergentă a dreptului Uniunii Europene 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

1. realizarea unei prezentări generale asupra dreptului penal european; 

2. familiarizarea cu instituţiile europene şi cu competenţele acestora în 

sfera dreptului penal (nu drept instituţional); 

3. însuşirea noţiunilor teoretice de bază ale dreptului penal european, 

plecând de la omonimele lor la nivelul dreptului naţional; 

4. asigurarea unei operativităţi în lucrul cu principalele instrumentele la 

nivel european (Tratatele, Carta, principalele directive sau decizii-

cadru), respectiv cunoaşterea legislaţiei naţionale de transpunere 

acolo unde este cazul; 

5. dezvoltarea raţionamentului juridic; 

6. dezvoltarea abilităţii de analiză şi sinteză a informaţiei acumulate;  



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Prezentare – cadru a materiei  
 

Evoluţia sistemului dreptului penal european  
 

Directive şi decizii-cadru. Regulament  
 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi rolul ei în 

dezvoltarea dreptului penal european 

 

 

Cooperarea judiciară în materie penală la nivel 

european. Mandatul european de arestare şi 

recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti 

 

 

Ne bis in idem  
 

Jurisprudenţa CJUE şi impactul asupra sistemelor 

naţionale 

 
 

Principiul legalităţii.   

   

Bibliografie 

a) legislaţia naţională şi europeană, actualizate; 

b) jurisprudenţa în materia a CJUE; 

c) Gh. Mateuţ, D. Niţu, L. Criste Aspecte actuale de drept şi procedură penală, Ed. Hamangiu, 

Bucureşti, 2015; 

d) N. Neagu, Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi influenţa acesteia asupra 

dreptului penal naţional, Ed. C.H Beck, Bucureşti, 2014; 

e) A. Klip, European Criminal Law: An Integrative Approach, Intersentia, 2012 (şi ediţii ulterioare). 

Observaţie: materialele vor fi indicate (exemplificativ) cu ocazia prezentării fiecărei teme, de către 

titularul de curs, respectiv de masterandul care susţine prezentarea aferentă temei  

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Prezentare – cadru a materiei   

Evoluţia sistemului dreptului penal european   

Directive şi decizii-cadru. Regulament   

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi rolul ei în 

dezvoltarea dreptului penal european 

  

Cooperarea judiciară în materie penală la nivel 

european. Mandatul european de arestare şi 

recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti 

  

Ne bis in idem   

Jurisprudenţa CJUE şi impactul asupra sistemelor 

naţionale 

  

Principiul legalităţii.   

   

7. verificarea şi dezvoltarea abilităţii individuale a utilizării noţiunilor 

teoretice acumulate la cazuri concrete; 

8. înţelegerea în detaliu a specificului instituţiilor care fac obiectul 

predării în cadrul prezentului curs  



Bibliografie 

a) legislaţia naţională şi europeană, actualizate; 

b) jurisprudenţa în materia a CJUE; 

c) Gh. Mateuţ, D. Niţu, L. Criste Aspecte actuale de drept şi procedură penală, Ed. Hamangiu, 

Bucureşti, 2015; 

d) N. Neagu, Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi influenţa acesteia asupra 

dreptului penal naţional, Ed. C.H Beck, Bucureşti, 2014; 

e) A. Klip, European Criminal Law: An Integrative Approach, Intersentia, 2012 (şi ediţii ulterioare). 

Observaţie: materialele vor fi indicate (exemplificativ) cu ocazia prezentării fiecărei teme, de către 

titularul de curs, respectiv de masterandul care susţine prezentarea aferentă temei 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Interes generalizat pentru 

prezentări colegi / alte 

teme decât cea aleasă de 

masterand  

Intervenţii active la 

prezentări colegi 

Max. 10 % 

   

10.5 Seminar/laborator Capacitate de sinteză şi 

analiză 

Încadrare în timp  

Cunoaşterea pe fond a 

problemelor prezentate  

Identificare alte elemente 

de dificultate  

Prezentare temă proprie 

 

Răspuns întrebări public / 

titular curs 

 

Examen sau referat scris 

(se stabileşte în prima lună 

a semestrului) 

50% 

 

 

 

 

40 - 50% (în funcţie 

de ponderea 

acordată 

intervenţiilor 

active) 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii DREPT  

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Ştiinţe penale şi criminalistică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Drept execuţional penal  

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Daniel NIŢU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Daniel NIŢU 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 80 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 10 

Examinări  3 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 183 

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 9 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Parcurgerea tematicii aferente disciplinelor Drept penal. Partea generală 

I şi II, Drept penal. Partea specială I şi II, Drept procesual penal I şi II, 

respectiv Drept constituţional. Libertăţile publice  

4.2 de competenţe Cunoaşterea de principiu a unor acte normative în materia execuţional 

penală (Codurile şi legile privind executarea pedepsei)  

Cunoaşterea principalelor autorităţi implicate în derularea executării 

pedepselor privative şi neprivative de libertate 

Stăpânirea instituţiilor de drept penal material (de exemplu, liberarea 

condiţionată) şi de drept procesual penal (de exemplu, contestaţia la 

executare sau procedura modificării pedepselor) relevante în sfera 

execuţional penală  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

Dezvoltarea capacităţii de sinteză şi analiză, în condiţiile unui volum consistent de legislaţie şi 

jurisprudenţă, atât la nivel naţională, cât şi european (sub egida Consiliului Europei, dar şi a 

organelor şi instituţiilor Uniunii Europene); 

Asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva cauze concrete de mare dificultate, raportat la 

materia parcursă la acel moment (seminar), respectiv raportat la materia de semestru (sesiune); 

Capacitatea de a face relaţia între dispoziţiile de drept material şi procesual penal şi prevederile 

de detaliu din legi – regulamente – ordine privind executarea pedepselor; 

Capacitatea de a lucra independent sau în echipă (prezentări în public individual şi / sau în 

echipă), respectiv asumarea unor aspecte de ordin deontologic în susţinerea examenelor 

(respingerea oricăror forme de plagiat, în condiţiile în care este permis accesul cu orice sursă de 

informare); 

Utilizarea termenilor de specialitate, accesarea de baze de date cu informaţii juridice sau baze de 

date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale (instanţe, parchete, uniuni 

profesionale, instituţii administrative, alte autorităţi publice etc.); 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

e
rs

a
le

 Dezvoltarea abilităţilor de studiu individual, sinteză şi analiză;  

Organizarea autonomiei învăţării, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi a capacităţii de asumare a 

responsabilităţilor; 

Dezvoltarea capacităţii de a lucra contra-timp, prin utilizarea tuturor resurselor disponibile, dar 

fără ajutorul unei terţe persoane (examenul se va susţine inclusiv prin recurgerea la resurse de pe 

Internet, fiind posibil accesul cu laptop / tabletă etc.); 

Evoluţia abilităţii abilităţi de lucru în echipă şi a comunicării în echipă / public, în formă orală şi 

scrisă; 

Respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale; 

Dezvoltarea competenţelor de utilizare a infrastructurii IT (baze de date, programe legislative 

oferite prin intermediul reţelei Facultăţii dedicate – Studenţi). 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a cursului Amfiteatru / sală cu capacitate de minim 40 - 50 locuri, tablă albă 

şi posibilitate utilizare sistem multimedia, inclusiv 

videoproiector.  

Nu este acceptată întârzierea studenţilor la curs  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Amfiteatru / sală cu capacitate de minim 40 - 50 locuri, tablă albă 

şi posibilitate utilizare sistem multimedia, inclusiv 

videoproiector.  

Nu este acceptată întârzierea studenţilor la curs 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoaşterea reglementărilor principale în materia execuţional penală, a 

autorităţilor şi instituţiilor cu competenţe în domeniu, a atribuţiilor 

acestora.  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

9. realizarea unei prezentări generale asupra materiei dreptului 

execuţional penal; 

10. familiarizarea cu unele concepte şi cu terminologia specifică; 

11. însuşirea noţiunilor teoretice de bază ale dreptului execuţional; 

12. asigurarea unei operativităţi în lucrul cu principalele instrumentele 

normative (Codurile penal şi procesual penal, legile, regulamentele, 

ordinele etc. ); 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Aspecte preliminarii. Rămânere definitivă a hotărârii.  

Instanţă executare. Emitere mandat 

 

 

Aspecte privind executarea pedepselor privative de 

libertate 

 

 

Drepturile şi obligaţiile persoanelor aflate în 

executarea pedepselor privative de libertate 

 

 

Drept european. Drept comparat.   
 

Suprapopularea carcerală. Remedii posibile   
 

Renunţare UP. Renunţare la aplicare pedeapsă. 

Amânare aplicare pedeapsă. Suspendare sub 

supraveghere a executării pedepsei 

 

 

Liberarea condiţionată  
 

Sancţiuni neprivative de libertate. Amenda penală. 

Pedepse accesorii. Pedepse complementare 

 

 

Sistemul de probaţiune. Implicaţii în executarea 

pedepselor 

 

 

Executarea. Alte dispoziţii. Amânarea executării 

pedepsei. Întreruperea executării pedepsei. 

 

 

Modificări de pedepse. Contestaţia la executare  
 

  
 

Bibliografie 

f) Codul penal, Codul de procedură penală, legile în materia execuţional penală, regulamentele de 

punere în aplicare, legislaţia secundară adoptată de autorităţile implicate; 

g) Tr. Pop, Drept penal comparat. Penologie şi ştiinţă penitenciară, vol. III, Institutul de Arte 

Grafice Ardealul, Cluj, 1924; 

h) N.T. Buzea, Executarea hotărârilor penale, Institutul de Arte Grafice Alexandru Terek, Iaşi, 

1940; 

i) I. Oancea, Drept execuţional penal, Ed. All, Bucureşti, 1998; 

j) A. Bernardi, A. Martufi (coord.), Prison overcrowding and alternatives to detention. European 

sources and national legal systems, Jovene Editore, Napoli, 2016; 

k) Executarea hotărârilor penale, în M. Udroiu (coord.), Codul de procedură penală. Comentariu 

pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017; 

l) M.I. Rusu, Drept execuţional penal, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015 

m) I. Chiş. A.B. Chiş, Executare sancţiunilor penale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015; 

n)  

13. dezvoltarea raţionamentului juridic; 

14. dezvoltarea abilităţii de analiză şi sinteză a informaţiei acumulate;  

15. verificarea şi dezvoltarea abilităţii individuale a utilizării noţiunilor 

teoretice acumulate la cazuri concrete; 

16. înţelegerea în detaliu a specificului instituţiilor care fac obiectul 

predării în cadrul prezentului curs  



Observaţie: materialele vor fi indicate (exemplificativ) cu ocazia prezentării fiecărei teme, de către 

titularul de curs 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii   

Începerea executării pedepsei în sistemul penitenciar   

Drepturi şi obligaţii. Procedura. Organe   

Probleme din jurisprudenţă privind alternativele la 

pedepsele privative de libertate 

  

Liberarea condiţionată. Prezentare comparativă Codul 

penal 1969 şi Codul penal actual. Discuţii privind 

aplicarea în timp a legii penale. Sistemul prison 

management 

  

Contestaţia la executare. Modificări de pedepse   

Jurisprudenţa CEDO în materia drepturilor 

persoanelor aflate în executarea pedepselor sau sub 

imperiul măsurilor preventive 

  

   

   

Bibliografie 

o) Codul penal, Codul de procedură penală, legile în materia execuţional penală, regulamentele de 

punere în aplicare, legislaţia secundară adoptată de autorităţile implicate; 

p) Tr. Pop, Drept penal comparat. Penologie şi ştiinţă penitenciară, vol. III, Institutul de Arte 

Grafice Ardealul, Cluj, 1924; 

q) N.T. Buzea, Executarea hotărârilor penale, Institutul de Arte Grafice Alexandru Terek, Iaşi, 

1940; 

r) I. Oancea, Drept execuţional penal, Ed. All, Bucureşti, 1998; 

s) A. Bernardi, A. Martufi (coord.), Prison overcrowding and alternatives to detention. European 

sources and national legal systems, Jovene Editore, Napoli, 2016; 

t) Executarea hotărârilor penale, în M. Udroiu (coord.), Codul de procedură penală. Comentariu 

pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017; 

u) M.I. Rusu, Drept execuţional penal, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015 

v) I. Chiş. A.B. Chiş, Executare sancţiunilor penale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015; 

 

 

Observaţie: materialele vor fi indicate (exemplificativ) cu ocazia prezentării fiecărei teme, de către 

titularul de curs 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Interes generalizat pentru 

temele anunţate  

Intervenţii active  Max. 10 % 

   

10.5 Seminar/laborator Capacitate de sinteză şi 

analiză 

Încadrare în timp  

Examen scris, cu toate 

 

90% - 100 % (în 

funcţie de ponderea 

acordată 



Cunoaşterea pe fond a 

problemelor prezentate  

Identificare alte elemente 

de dificultate  

intervenţiilor 

active) 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii DREPT  

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Ştiinţe penale şi criminalistică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Drept penal european 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Daniel NIŢU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Daniel NIŢU 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 10 

Examinări  4 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 144 

3.8 Total ore pe semestru 200 

3.9 Numărul de credite 8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Parcurgerea tematicii aferente materiilor Drept constituţional. Instituţii 

şi proceduri, Drept constituţional. Libertăţi publice, Drept penal. Partea 

generală I şi II, Drept penal. Partea specială I şi II, Drept procesual 

penal I şi II, respectiv Drept instituţional al Uniunii Europene  

4.2 de competenţe Înţelegerea modului de funcţionare a principalelor organe ale Uniunii 

Europene.  

Cunoaşterea actelor normative incidente în materia dreptului penal şi 

încadrarea în normativul actelor Uniunii 

Cunoaşterea competenţei CJUE în materia penală / tangent penală 

Cunoaşterea modului de transpunere la nivel intern a celor mai 

importante instrumente normative la nivel european în materie penală 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

Dezvoltarea capacităţii de sinteză şi analiză, în condiţiile unui volum foarte consistent de 

legislaţie şi jurisprudenţă; 

Asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva cauze concrete de mare dificultate, raportat la 

materia parcursă la acel moment (seminar), respectiv raportat la materia de semestru (sesiune); 

Capacitatea de a face relaţia între dispoziţiile de drept intern şi cerinţele impuse de la nivelul 

Uniunii Europene; 

Capacitatea de a lucra independent sau în echipă (prezentări în public individual şi / sau în 

echipă), respectiv asumarea unor aspecte de ordin deontologic în susţinerea examenelor (referat 

şi / sau examen, respectarea dreptului de autor, respingerea oricăror forme de plagiat); 

Utilizarea termenilor de specialitate, accesarea de baze de date cu informaţii juridice sau baze de 

date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale (instanţe, parchete, uniuni 

profesionale, instituţii administrative etc.); 

Capacitatea de a fi fluent (citire / vorbire / scris) la nivel juridic (terminologie de specialitate) în 

cel puţin una dintre limbile străine de circulaţie internaţionlă.  

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

Dezvoltarea abilităţilor de studiu individual, sinteză şi analiză;  

Organizarea autonomiei învăţării, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi a capacităţii de asumare 

a responsabilităţilor; 

Evoluţia abilităţii abilităţi de lucru în echipă şi a comunicării în echipă / public, în formă orală 

şi scrisă; 

Respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale; 

Dezvoltarea competenţelor de utilizare a infrastructurii IT (baze de date, programe legislative 

oferite prin intermediul reţelei Facultăţii dedicate – Studenţi). 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a cursului Amfiteatru / sală cu capacitate de minim 40 - 50 locuri, tablă 

albă şi posibilitate utilizare sistem multimedia, inclusiv 

videoproiector.  

Nu este acceptată întârzierea studenţilor la curs  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Amfiteatru / sală cu capacitate de minim 40 - 50 locuri, tablă 

albă şi posibilitate utilizare sistem multimedia, inclusiv 

videoproiector.  

Nu este acceptată întârzierea studenţilor la curs 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoaşterea instituţiilor fundamentale ale dreptului penal european, ca 

parte componentă emergentă a dreptului Uniunii Europene 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

17. realizarea unei prezentări generale asupra dreptului penal european; 

18. familiarizarea cu instituţiile europene şi cu competenţele acestora în 

sfera dreptului penal (nu drept instituţional); 

19. însuşirea noţiunilor teoretice de bază ale dreptului penal european, 

plecând de la omonimele lor la nivelul dreptului naţional; 

20. asigurarea unei operativităţi în lucrul cu principalele instrumentele la 

nivel european (Tratatele, Carta, principalele directive sau decizii-

cadru), respectiv cunoaşterea legislaţiei naţionale de transpunere 

acolo unde este cazul; 

21. dezvoltarea raţionamentului juridic; 

22. dezvoltarea abilităţii de analiză şi sinteză a informaţiei acumulate;  



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Prezentare – cadru a materiei.  
 

Evoluţia sistemului dreptului penal european.  
 

Directive şi decizii-cadru. Regulamente.  
 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi rolul ei în 

dezvoltarea dreptului penal european. 

 

 

Cooperarea judiciară în materie penală la nivel 

european. Mandatul european de arestare şi 

recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti. 

 

 

Ne bis in idem.  
 

Jurisprudenţa CJUE şi impactul asupra sistemelor 

naţionale. 

 
 

Principiul legalităţii.   

   

Bibliografie 

f) legislaţia naţională şi europeană, actualizate; 

g) jurisprudenţa în materie a CJUE (referiri inclusiv la jurisprudenţa CEDO); 

h) Gh. Mateuţ, D. Niţu, L. Criste Aspecte actuale de drept şi procedură penală, Ed. Hamangiu, 

Bucureşti, 2015; 

i) N. Neagu, Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi influenţa acesteia asupra 

dreptului penal naţional, Ed. C.H Beck, Bucureşti, 2014; 

j) A. Klip, European Criminal Law: An Integrative Approach, Intersentia, 2012 (şi ediţii ulterioare). 

k)  

Observaţie: materialele vor fi indicate (exemplificativ) cu ocazia prezentării fiecărei teme, de către 

titularul de curs, respectiv de masterandul care susţine prezentarea aferentă temei  

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Prezentare – cadru a materiei   

Evoluţia sistemului dreptului penal european   

Directive şi decizii-cadru. Regulament   

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi rolul ei în 

dezvoltarea dreptului penal european 

  

Cooperarea judiciară în materie penală la nivel 

european. Mandatul european de arestare şi 

recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti 

  

Ne bis in idem   

Jurisprudenţa CJUE şi impactul asupra sistemelor 

naţionale 

  

Principiul legalităţii.   

23. verificarea şi dezvoltarea abilităţii individuale a utilizării noţiunilor 

teoretice acumulate la cazuri concrete; 

24. înţelegerea în detaliu a specificului instituţiilor care fac obiectul 

predării în cadrul prezentului curs  



   

Bibliografie 

w) legislaţia naţională şi europeană, actualizate; 

x) jurisprudenţa în materia a CJUE; 

y) Gh. Mateuţ, D. Niţu, L. Criste Aspecte actuale de drept şi procedură penală, Ed. Hamangiu, 

Bucureşti, 2015; 

z) N. Neagu, Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi influenţa acesteia asupra 

dreptului penal naţional, Ed. C.H Beck, Bucureşti, 2014; 

aa) A. Klip, European Criminal Law: An Integrative Approach, Intersentia, 2012 (şi ediţii ulterioare). 

Observaţie: materialele vor fi indicate (exemplificativ) cu ocazia prezentării fiecărei teme, de către 

titularul de curs, respectiv de masterandul care susţine prezentarea aferentă temei 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Interes generalizat pentru 

prezentări colegi / alte 

teme decât cea aleasă de 

masterand  

Intervenţii active la 

prezentări colegi 

Max. 10 % 

   

10.5 Seminar/laborator Capacitate de sinteză şi 

analiză 

Încadrare în timp  

Cunoaşterea pe fond a 

problemelor prezentate  

Identificare alte elemente 

de dificultate  

Prezentare temă proprie 

 

Răspuns întrebări public / 

titular curs 

 

Examen sau referat scris 

(se stabileşte în prima lună 

a semestrului) 

50% 

 

 

 

 

40 - 50% (în funcţie 

de ponderea 

acordată 

intervenţiilor 

active) 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii DREPT  

1.5 Ciclul de studii MASTER 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Științe penale și criminalistică/jurist 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Instituții de drept penal 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Florin STRETEANU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Florin STRETEANU 

2.4 Anul de 

studiu 

Master 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 46 

Tutoriat - 

Examinări  3 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 169 

3.8 Total ore pe semestru 225 

3.9 Numărul de credite 9 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Nu este cazul  

4.2 de competenţe Stăpânirea corespunzătoare a noțiunilor de drept penal general studiate 

la nivel licență  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală cu capacitate de 40 - 50 locuri 

  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală cu capacitate de 40 - 50 locuri 

Este obligatorie prezența în proporție de cel puțin 75% din 

numărul de ore alocat. 
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 Dezvoltarea capacităţii de sinteză şi analiză, în condiţiile unui volum consistent de doctrină şi 

jurisprudenţă în materie; 

Dezvoltarea capacității de a rezolva cauze penale cu grad ridicat de dificultate; 

Capacitatea de a utiliza eficient baze de date cu informaţii juridice sau baze de date specifice 

activităţii din diferitele structuri organizaţionale (instanţe, parchete, uniuni profesionale etc.); 
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 Dezvoltarea abilităţilor impuse de munca de cercetare științifică;  

Abilităţi de lucru în echipă; 

Dezvoltarea competenţelor de utilizare a infrastructurii IT (baze de date, programe legislative 

oferite prin intermediul reţelei Facultăţii dedicate – Studenţi). 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Aplicarea în timp a legii penale. Incidența 

jurisprudenței CCR în materie 

Expunere 

Studiu de caz  

Noua arhitectură a infracțiunii în Codul penal în 

vigoare. Implicații practice la nivelul cooperării 

internaționale în materie penală 

Expunere 

Discuții 
 

Infracțiunea omisivă Expunere 

Studiu de caz 
 

Exercitarea unui drept și îndeplinirea unei obligații  Expunere 

Examen de jurisprudență 
 

Unitatea de infracțiune Expunere 

Examen de drept comparat 
 

Pluralitatea de infracțiuni - sancționare Expunere 

Examen de jurisprudență a 

ÎCCJ 

 

 

Autorul mediat și participația improprie Expunere 

Examen de Drept comparat 
 

Aspecte controversate privind pedepsele Expunere 
 

Renunțarea la aplicarea pedepsei Expunere 

Examen de jurisprudență 
 

Amânarea aplicării pedepsei Expunere 

Studiu de caz 
 

Măsurile educative Expunere 

Discuții 
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Aprofundarea cunoștințelor legate de principalele instituții de drept penal 

în vederea dobândirii abilităților necesare soluționării unor cauze penale 

complexe  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

25. Consolidarea cunoștințeelor de bază acumulate la nivel licență 

26. dezvoltarea raţionamentului juridic; 

27. dezvoltarea capacității de analiză şi sinteză a informaţiei acumulate;  

28. dezvoltarea capacității de utilizare a noţiunilor teoretice acumulate, 

în raport de cazuri concrete.  



Sancțiunile aplicabile persoanei juridice Expunere 

Examen de jurisprudență 
 

Prescripția Expunere 

Studiu de caz 
 

Grațierea Expunere 

Examen de jurisprudență 
 

Bibliografie generală 

bb) G.Antoniu, T.Toader (coord), Explicațiile Noului Cod penal, vol.I-II, Ed. Universul Juridic, 

București, 2015 

cc) F.Streteanu, D.Nițu, Drept penal. Partea generală, vol. I-II, Ed. Universul Juridic, București, 

2014, 2018; 

dd) C.Mitrache, C.Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 

2016; 

ee) V. Pașca, Drept penal, Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2016; 

ff) M.-I. Mărculescu-Michinici, M.Dunea, Drept penal. Partea generală, vol.I, Ed. Hamangiu, 

București, 2017; 

gg) G.Antoniu, Tratat de drept penal, partea generală, vol.I, Ed. Universul Juridic, București, 2015. 

Bibliografia specială, aferentă fiecărei teme va fi stabilită în săptămâna anterioară prezentării temei 

respective, de către titularul de curs, pe baza propunerilor rezultate din cercetările studenților masteranzi. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Temele sunt cele prezentate pentru curs, seminarul 

venind să consolideze informațiile obținute la fiecare 

curs, prin aplicarea lor la cazuri practice 

Rezolvarea de cazuri 

practice complexe, 

implicând mai multe 

instituții 

Comentarii de hotărâri 

judecătorești 

 

   

   

Bibliografie: 

Bibliografia generală și specială este similară celei referitoare la curs. 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În stabilirea conținutului abordat sunt avute în vedere concluziile desprinse în urma derulării 

proiectului POSDRU referitor la ameliorarea calității programelor de master (2014-2016). 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Interes manifestat pentru 

problemele dezbătute  

Monitorizarea intervențiilor 

în cadrul cursului  

10 % 

   

10.5 Seminar/laborator Capacitate de a aplica 

noțiunile teoretice în 

rezolvarea de spețe 

complexe 

Capacitatea de a elabora 

lucrări de cercetare 

performante  

Modul de soluționare a 

cazurilor practice puse în 

discuție 

Prezentarea unor referate 

(opțional) 

 

25 %  

 Examen oral 65% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Obținerea notei 5,00 condiționează promovarea examenului. 

 



Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

22.05.2018        ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI  

1.2 Facultatea DREPT  

1.3 Departamentul DREPT PUBLIC  

1.4 Domeniul de studii ŞTIINŢE JURIDICE  

1.5 Ciclul de studii MASTER  

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei INSTITUȚII PROCESUALE PENALE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Gheorghiță MATEUȚ 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Gheorghiță MATEUȚ 

2.4 Anul de studiu M 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 45 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 55 

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

Tutoriat 10 

Examinări  2 

Alte activităţi: participarea la activităţi practice 12 

3.7 Total ore studiu individual 169 

3.8 Total ore pe semestru 225 

3.9 Numărul de credite 9 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Parcurgerea tematicii aferente materiilor: 

 Drept constituţional. Instituţii şi proceduri; 

 Drept constituţional. Libertăţi publice; 

 Drept penal. Partea generală I şi II; 

 Drept penal. Partea specială I şi II; 

 Drept procesual penal I şi II. 

4.2 de competenţe  Cunoştinţe elementare de procedură penală şi drept penal;  

 Cunoaşterea deciziillor Curţii Constituţionale de admitere a 

excepţiilor de neconstituţionalitate, privind dispoziţiile Codului de 

procedură penală, publicate în Monitorul Oficial; 

 Cunoaşterea deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de admitere 

pronunţate în soluţionarea recursurilor în interesul legii şi pentru 



dezlegarea unor chestiuni de drept, privind dispoziţiile Codului de 

procedură penală, publicate în Monitorul Oficial; 

 Cunoaşterea jurisprudenţei relevante a CEDO în ceea ce priveşte 

dreptul la un proces echitabil în materie penală. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

6. Competenţele specifice acumulate 
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  înţelegerea și aprofundarea instituţiilor procesuale, aşa cum acestea sunt reglementate 

în Codul de procedură penală; 

 capacitatea de a prezenta şi de a utiliza în mod adecvat cunoştinţele dobândite; 

 capacitatea de a aplica în mod corect dispoziţiile procedurale în materie penală; 

 capacitatea de a aplica în mod corect deciziile obligatorii date de Curtea 

Constituţională şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 

 capacitatea de a înţelege şi de a aplica jurisprudenţa CEDO relevantă în materia 

penală; 

 capacitatea de a rezolva orice caz practic (speţă), indiferent de complexitatea acestuia 

şi indiferent de profesia juridică exercitată sau vizată (judecător, procuror, avocat). 
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 capacitatea de a analiza jurisprudenţa instanţelor penale interne din perspectiva 

Dreptului procesual penal; 

 capacitatea de a rezolva subiecte teoretice şi practice în perspectiva accederii în 

profesiile juridice; 

 capacitatea de a analiza şi de a rezolva probleme de Drept procesual penal, în echipă 

şi individual. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Principiile procedurii penale. prelegere  

2. Acţiunea penală și acţiunea civilă în procesul 

penal. 

prelegere  

3. Participanţii în procesul penal. prelegere  

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Este necesară punerea la dispoziţie a unei săli cu o capacitate de 

aproximativ 50 de locuri, în care să poată fi utilizată o tablă albă. 

 Este necesară existenţa unui sistem de proiectare video.  

 Studenţii trebuie să aibă asupra lor Codul de procedură penală în 

vigoare. 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Aceleaşi condiţii enumerate la pct. 5.1. 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor necesare în vederea înţelegerii 

şi aplicării instituţiilor procesuale penale. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 înţelegerea prevederilor cuprinse în legislaţia procesual penală în 

vigoare; 

 abilitatea de a analiza practica judiciară relevantă raportat la 

instituţiile procesuale studiate;  

 prezentarea clară şi fluentă - oral şi în scris - a instituţiilor 

studiate; 

 capacitatea de a rezolva cazuri practice, indiferent de dificultatea 

acestora; 

 redactarea corectă de acte procesuale, procedurale, cereri, 

excepţii şi concluzii. 

 



4. Inculpatul şi drepturile acestuia. Partea civilă şi 

drepturile acesteia. Partea responsabilă 

civilmente şi drepturile acesteia. Avocatul. 

Asistenţa juridică şi reprezentarea. 

prelegere  

5. Probele, mijloacele de probă şi procedeele 

probatorii 

prelegere  

6. Măsurile procesuale.  prelegere  

7. Acte procesuale şi procedurale comune. prelegere  

8. Urmărirea penală. prelegere  

9. Camera preliminară. prelegere  

10. Judecata. Aspecte generale.  Judecata în primă 

instanță. 

prelegere  

11. Apelul și contestația. prelegere  

12. Căile extraordinare de atac. prelegere  

13. Procedurile speciale. prelegere  

14. Punerea în executare a hotărârilor penale 

definitive. 

prelegere  

 Bibliografie 

 Legislaţie şi jurisprudenţă: 

 Constituţia României; 

 Codul de procedură penală (Legea 135/2010), cu modificările şi completările ulterioare; 

 Deciziile Curţii Constituţionale de admitere a excepţiilor de neconstituţionalitate, privind 

dispoziţiile Codului de procedură penală, publicate în Monitorul Oficial; 

 Deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de admitere pronunţate în soluţionarea recursurilor în 

interesul legii şi pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, privind dispoziţiile Codului de procedură 

penală, publicate în Monitorul Oficial. 

 Gh. Mateuţ, Tratat de procedură penală. Partea generală, Volumul I, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 

2007; 

 Gh. Mateuţ, Tratat de procedură penală. Partea generală, Volumul II, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 

2012; 

 Gr. Theodoru, Tratat de Drept procesual penal, ediţia a 3-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;  

 I. Neagu, M. Damaschin, Tratat de procedură penală. Partea specială, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2015;  

 N. Volonciu, A.S. Uzlău (coord.), Noul Cod de procedură penală comentat, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, 

Bucureşti, 2015; 

 Gh. Mateuţ, D. Niţu, L. Criste Aspecte actuale de drept şi procedură penală, Ed. Hamangiu, 

Bucureşti, 2015; 

 M. Udroiu (coord.), Codul de procedura penală. Comentariu pe articole, ed. 2, Ed. C.H. Beck, 

Bucureşti, 2017. 

PRECIZARE: În măsura în care lucrările indicate mai sus vor fi consultate, se va ține seama de prevederile 

actualului Cod de procedură penală 

 

 



 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Susținerea referatelor întocmite de masteranzi. dezbateri şi alte 

metode interactive 

 

 

 

 

Bibliografie 

 

A se vedea pct. 8.1. 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

   

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs   -Cunoaşterea materiei 

studiate; 

  -Capacitatea de a utiliza 

în mod adecvat noţiunile 

de specialitate; 

- Rezolvarea unor 

probleme şi cazuri 

practice similare celor 

analizate în practica 

judiciară. 

Examen oral/prezentare 

referat 

 

 

Redactare referat  

 

50% 

10.5 Seminar/laborator 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă    

  Pentru promovarea examenului studentul-masterand trebuie să redacteze și să prezinte un studiu de 

specialitate (referat) pe o temă stabilită de comun acord. Neprezentarea unui astfel de studiu, 

redactat conform standardelor academice, atrage imposibilitatea promovării examenului. 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Drept 

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Public 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Ştiinţe penale şi criminalistică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Libertățile publice și dreptul penal 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Radu Chiriță 

2.3 Titularul activităţilor de seminar - 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 0 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

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

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

Tutoriat  

Examinări   

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

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pe semestru  

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

5.1 De desfăşurare a cursului - 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

- 



6. Competenţele specifice acumulate 
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- Cunoașterea aprofundată a drepturilor fundamentale prevăzute în Convenția Europeană 

a Drepturilor Omului și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului; 

- Capacitatea de a analiza convenționalitatea actelor normative din domeniul dreptului 

penal și din domeniul dreptului procesual penal; 

- Capacitatea de a analiza critic activitatea autorităților statului prin prisma respectării 

obligațiilor sale de a proteja drepturile fundamentale în cursul procesului penal; 

- Cunoașterea aprofundată a jurisprudenței Curții Europene aferente drepturilor 

fundamentale cu incidență în materie penală.  
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 - Capacitatea de a gândi logic și critic; 

- Aptitudinea de a înțelege, asimila și corela informații/idei noi; 

- Capacitatea de argumentare.  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere. Importanța respectării drepturilor 

fundamentale în domeniul dreptului penal 

prelegerea 
- 

2. Cele patru exigențe ale principiului legalității în 

jurisprudența Curții Europene 

prelegerea 
- 

3. Aspecte privind previzibilitatea normelor penale în 

dreptul român 

prelegerea 
- 

4. Respectarea art. 5 din Convenție în materia arestării 

în practica judiciară română  

prelegerea 
- 

5. Prezumția de nevinovăție. Implicații asupra 

modalității de dispunere și prelungire a arestării  

prelegerea  
- 

6. Prezumția de nevinovăție și dreptul la o instanță 

independentă și imparțială 

prelegerea 
- 

7. Principiul legalității probelor în jurisprudența Curții 

Europene și în Codul de procedură penală român  

prelegerea 
- 

8. Respectarea dreptului la apărare în procesele penale 

din România 

prelegerea 
- 

9. Conformitatea metodelor speciale de supraveghere 

cu dispozițiile art. 8 din Convenție 

prelegerea 
- 

10. Dreptul la o motivare adecvată a hotărârii 

judecătorești în materie penală 

prelegerea 
- 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- Formarea abilităților de analiză critică a actelor normative, precum 

și a activității autorităților publice, prin prisma obligațiilor impuse 

statului român în materia respectării drepturilor fundamentale cu 

incidență în materie penală. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

- familiarizarea studenţilor cu terminologia şi conceptele de bază specifice 

protecției drepturilor fundamentale; 

- analiza şi dezbaterea critică a modului de organizare şi funcţionare a 

sistemului de protecţie a drepturilor fundamentale cu incidență în materie 

penală; 

- familiarizarea studenților cu procedura în fața Curții Europene a Drepturilor 

Omului și cu jurisprudența acesteia în domeniul drepturilor fundamentale cu 

incidență în materie penală. 



11. Egalitatea armelor în procesele penale din România prelegerea - 

12. Respectarea dreptului la un proces echitabil în 

procedura din fața instanțelor de apel 

prelegerea 
- 

13. Dreptul la o jurisprudență unitară în materie penală prelegerea - 

14. Respectarea dreptului la viață privată în cursul 

executării pedepselor privative de libertate 

prelegerea 
- 

Bibliografie 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  

1. R. Chiriţă, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, Ed. CH Beck, 

Bucureşti, 2008; 

2. C. Bârsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, 

București, 2010; 

3. F. Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Ed. Polirom, 2006; 

4. J. Morange, Libertăţile publice, Ed. Rosetti, București, 2002; 

5. V. Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Ed. Institutul European, Bucureşti, 

2004; 

6. R. Chiriţă, Jurisprudenţa CEDO pe anii 1959-2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Ed. C. H. Beck, 

Bucureşti, 2007-2008; 

7. C. Cohen Jonathan, La Convention Européenne des Droits de l’Homme, Ed. Bruylant, 2003. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei este în concordanță cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

având în vedere că este similar cu cel predat în alte universități de prestigiu din țară și străinătate. 

Totodată, cunoștințele și abilitățile dobândite în urma parcurgerii acestei discipline sunt utile pentru 

exercitarea profesiilor juridice.  

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs    

   

10.5 Seminar/laborator    

   

10.6 Standard minim de performanţă – nota de trecere (5) pentru scrierea și prezentarea unui referat  

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..09.10.2017.........  ...............................   ................................... 



 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

 


