
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Anul universitar 2020-2021 
 

Anul de studiu I / Semestrul II 
 
Legendă: 
-scris cu negru - formatul standard al fișei disciplinei (conform OM 5703/2011, Anexa 3: 31-33). 
-scris cu albastru - sugestii operaționale pentru elaborarea fișei. 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE 

1.3. Departamentul  DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE 

1.4. Domeniul de studii DREPT 

1.5. Ciclul de studii MASTER 

1.6. Programul de studii/calificarea* Expert criminalist – 261902, expert jurist – 261903, expert 
prevenire și combatere a corupției - 261920 

* pentru a specifica aspectele legate de calificare, vor fi trecute codurile COR și/sau denumirile profesiilor cărora se 
adresează programul de studii (conform  mențiunilor din Planul de învățământ). 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei INSTITUȚII DE DREPT PENAL 2.2. Cod disciplină SPC I 1 

2.3. Titularul activităţii de curs Lect. univ. dr. Angela Tatu 

2.4. Titularul activităţii de seminar / 
laborator 

Lect. Univ. dr. Angela Tatu 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de 
evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei 
(O – obligatorie, Op – 
opţională, F – 
facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 
planul de învăţămînt 

52 din care: 3.5. curs 26 3.6. seminar/laborator 26 

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 20 

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

Tutoriat - 

Examinări 1 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 71 

3.9 Total ore pe semestru 123 

3.10 Numărul de credite** 7 

* 3.9. = 3.4. + 3.7.; numărul total de ore pe semestru trebuie calculat în funcție de nr. de credite (3.9.) și de volumul 
de muncă aferent unui credit (1 credit = 25 ore conform Ghidului de aplicare a ECTS). 
** 3.10. = numărul de credite prevăzut a fi atribuit disciplinei prin planul de învățământ. 
 
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 Microsoft Teams; Videoproiector 
 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Microsoft Teams; Sala dotată cu tablă 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1  Dobândirea de competențe atitudinale specifice domeniului dreptului, în special 
privitoare la științe penale și criminalistică. 
C2.  Stabilirea de acțiuni, sarcini și responsabilități pentru rezolvarea problemelor 
specifice științelor penale si criminalisticii. 
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare 
la o problemă de drept concretă. 
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor 
corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor. 

Competenţe transversale CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor 
profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Dobândirea de compentențe specific exprimate în cunoștințe 
teoretice și practice dobândite în doemniul dreptului, în special 
privitoare la științe penale și criminalistică. 
 
 
 

7.2 Obiectivele specifice O1 Dobândirea activității de identificare și descriere a 
conceptelor, metodologiilor și procedurilor specifice activitățiii 
științelor penale și criminalisticii. 
O2 Elaborarea și aplicarea de intervenții specifice dezvoltării și 
organizării activității aferente științelor penale și criminalisticii. 
O3 Proiectarea de sarcini, responsabilități și ierarhii specific 
politicilor, programelor și proiectelor în domeniul științelor penale 
și criminalisticii. 
 

 

Conţinuturi* 

8.1.Cursuri Metode de predare Observaţii  

C 1 Principiile Dreptului penal – Principiile care 

guverneaza procesul penal reglementate de 

Constitutie si Codul de procedura penala.  

Prelegere – curs 
interactiv, doctrina si 
jurisprudenta. 

2 ORE ∕CURS 

 

C2 Infracţiunea (Obiect, Latura obiectivă, 
Subiect, Latura subiectivă) – solutii de netrimitere 
in judecata, analiza teoretica si practica, studiu de 
caz. 
 

Prelegere – curs 
interactiv, doctrina si 
jurisprudenta. 

2 ORE ∕CURS 

 

C3 Formele infracţiunii intentionate (Actele 
pregătitoate; Tentativa, consumarea si epuizarea 
infractiunii) vs. alte forme de vinovatie, consecinte 
penale, solutii adoptate de organele judiciare in 
cadrul procesului penal. 
 

Prelegere – curs 
interactiv, doctrina si 
jurisprudenta. 

2 ORE ∕CURS 

 

C4 Pluralitatea de infractori (autorul, coautorul, 
complicele, instigatorul). Privire comparativa 
cu dispozitiile de drept penal parte speciala. 
( infractiunea de tauinuire, favorizarea 

Prelegere – curs 
interactiv, doctrina si 
jurisprudenta. 

2 ORE ∕CURS 

 



infractorului, initiere, aderare, constituire de 
drup infractional etc.) 
 

C.5 Pluralitatea de infracţiuni vs. infractiunea 

continuata, repere teoretice si practice. 

 

Prelegere – curs 
interactiv, doctrina si 
jurisprudenta. 

2 ORE ∕CURS 

 

C6 Cauzele justificative şi de neimputabilitate – 
solutii de netrimitere in judecata si solutii de 
achitare a inculpatului in cadrul proocesului 
penal.  

Prelegere – curs 
interactiv, doctrina si 
jurisprudenta. 

2 ORE ∕CURS 

 

C7 Raspunderea penala, Principiile raspunderii 
penale, cauze care inlatura raspunderea penala 
– aplicarea legii penale in timp si spatiu – efecte 
asupra solutiilor pe latura penala si civila. 

 

Prelegere – curs 
interactiv, doctrina si 
jurisprudenta. 

2 ORE ∕CURS 

 C8 Teoria sanctiunilor in dreptul penal, 

(pedepsele, masurille educative si masurile de 

siguranta) – modalitati concrete de 

individualizare si aplicare a acestora in hotararile 

judecatoresti penale. 

Prelegere – curs 
interactiv, doctrina si 
jurisprudenta 

2 ORE ∕SEMINAR 

 

 C9  Pedepsele in dreptul penal roman: 
pedepsele principale, pedepse complementare, 
pedepse accesorii – privire comparativa cu alte 
sisteme de drept, asemenari si deosebiri cu 
legislatia interna. 

Prelegere – curs 
interactiv, doctrina si 
jurisprudenta. 

2 ORE ∕CURS 

 

C10 Regimul executarii pedepselor – incidente la 

executarea pedepselor, liberarea conditionata, 

comutarea pedepsei.  

Prelegere – curs 
interactiv, doctrina si 
jurisprudenta. 

2 ORE ∕CURS 

 

11 Vinovatia - Solutiile instantelor de judecata in 
cauzele penale: condamnare, achitare, incetarea 
procesului penal, amanarea aplicarii pedepsei, 
renuntarea la aplicarea pedepsei. 

Prelegere – curs 
interactiv, doctrina si 
jurisprudenta. 

2 ORE ∕CURS 

 

SC12 Cauzele care inlatura executarea pedepsei 

sau consecintele condamnarii - aspecte teoretice 

si practice. 

Prelegere – curs 
interactiv, doctrina si 
jurisprudenta. 

2 ORE ∕CURS 

 

13 Tragerea la raspundere penala – proceduri 
speciale I. 

Prelegere – curs 
interactiv, doctrina si 
jurisprudenta. 

 
2 ORE ∕CURS 

 

C14 Tragerea la raspundere penala – proceduri 
speciale II. 

Prelegere – curs 
interactiv, doctrina si 
jurisprudenta. 

2 ORE ∕CURS 

 

8.2. SEMINARII   

Principiile Dreptului penal – Principiile care 

guverneaza procesul penal reglementate de 

Constitutie si Codul de procedura penala.  

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la 
curs, Analiză şi 
soluţionare de speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE/SEMINAR 



S2 Infracţiunea (Obiect, Latura obiectivă, Subiect, 
Latura subiectivă) – solutii de netrimitere in 
judecata, analiza teoretica si practica, studiu de 
caz. 
 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la 
curs, Analiză şi 
soluţionare de speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE/SEMINAR 

S3 Formele infracţiunii intentionate (Actele 
pregătitoate; Tentativa, consumarea si epuizarea 
infractiunii) vs. alte forme de vinovatie, consecinte 
penale, solutii adoptate de organele judiciare in 
cadrul procesului penal. 
 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la 
curs, Analiză şi 
soluţionare de speţe. 
Discuţia dirijată 

 2 ORE/SEMINAR 

S4 Pluralitatea de infractori (autorul, coautorul, 
complicele, instigatorul). Privire comparativa 
cu dispozitiile de drept penal parte speciala. 
( infractiunea de tauinuire, favorizarea 
infractorului, initiere, aderare, constituire de 
drup infractional etc.) 
 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la 
curs, Analiză şi 
soluţionare de speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE/SEMINAR 

S.5 Pluralitatea de infracţiuni vs. infractiunea 

continuata, repere teoretice si practice. 

 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la 
curs, Analiză şi 
soluţionare de speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE/SEMINAR 

S6 Cauzele justificative şi de neimputabilitate – 
solutii de netrimitere in judecata si solutii de 
achitare a inculpatului in cadrul proocesului 
penal.  

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la 
curs, Analiză şi 
soluţionare de speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE/SEMINAR 

S7 Raspunderea penala, Principiile raspunderii 
penale, cauze care inlatura raspunderea penala 
– aplicarea legii penale in timp si spatiu – efecte 
asupra solutiilor pe latura penala si civila. 

 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la 
curs, Analiză şi 
soluţionare de speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE/SEMINAR 

 S8 Teoria sanctiunilor in dreptul penal, 

(pedepsele, masurille educative si masurile de 

siguranta) – modalitati concrete de 

individualizare si aplicare a acestora in hotararile 

judecatoresti penale. 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la 
curs, Analiză şi 
soluţionare de speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE/SEMINAR 

 S9  Pedepsele in dreptul penal roman: 
pedepsele principale, pedepse complementare, 
pedepse accesorii – privire comparativa cu alte 
sisteme de drept, asemenari si deosebiri cu 
legislatia interna. 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la 
curs, Analiză şi 
soluţionare de speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE/SEMINAR 

S10 Regimul executarii pedepselor – incidente la 

executarea pedepselor, liberarea conditionata, 

comutarea pedepsei.  

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la 
curs, Analiză şi 
soluţionare de speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE/SEMINAR 

S11 Vinovatia - Solutiile instantelor de judecata in 
cauzele penale: condamnare, achitare, incetarea 
procesului penal, amanarea aplicarii pedepsei, 
renuntarea la aplicarea pedepsei. 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la 
curs, Analiză şi 
soluţionare de speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE/SEMINAR 



S12 Cauzele care inlatura executarea pedepsei 

sau consecintele condamnarii - aspecte teoretice 

si practice. 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la 
curs, Analiză şi 
soluţionare de speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE/SEMINAR 

S13 Tragerea la raspundere penala – proceduri 
speciale I. 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la 
curs, Analiză şi 
soluţionare de speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE/SEMINAR 

S14 Tragerea la raspundere penala – proceduri 
speciale II. 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la 
curs, Analiză şi 
soluţionare de speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE/SEMINAR 

Bibliografie 

A.M. Tatu, Curs de Drept Penal. Partea general. Vol. 1, Editura Pro 
Universitaria, Bucureşti, 2016. 
F. Sreteanu, D. Nitu, Drept penal, Partea Generala, Edit. Universul 
Juridic, Buc., 2018. 
C. Voicu s.a., Noul Cod penal, Ghid de aplicare pentru practicieni, Edit. 
Hamangiu, Buc.,2014; 
G. Antoniu s.a., Explicatii ale noului cod penal, vol. I si II, Edit. Universul 
Juridic, Buc., 2014; 
G. Antoniu, T. Tudorel s.a., Explicatiile Noului Cod penal, Edit. Universul 
Juridic, Buc, 2015; 
M. Udroiu, Drept penal. Parte generală, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 
2018. 
M. Udroiu, Teste-grilă. Drept penal şi procedură penală, Ed. A VI-a, 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015. 
Revistele de specialitate Dreptul penal, Dreptul, Curierul judiciar etc. 
Mateuţ Gheorghiţă, Procedură penală, Editura Universul Juridic, Buc, 
2019; 
N. Volonciu s.a., Noul Cod de procedura penala adnotat, Partea 
generala si Partea speciala, Ed. Universul Juridic, Buc., 2016, 2014; 
V. Puscasu, Noile proceduri penale, Ed. . Universul Juridic, Buc., 2014; 
M. Udroiu, M. Iordache, Camera preliminara in noul cod de procedura 
penala, Ed. Universul Juridic, Buc., 2014; 
I. Neagu, Tratat de procedura penala, Partea speciala,Ed. Universul 
Juridic, Buc., 2014; 
D. Lupascu, Legislatie consolidata si index – Septembrie 2014, . 
Universul Juridic, Buc., 2014; 
Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,Comentariu 
pe articole,Vol. I. Drepturi şi libertăţi Editura All Beck, 2005; 
Marin Voicu, Jurisprudenţa comunitară, Lumina Lex, Bucureşti,2005; 
V. Dongoroz - colectiv, Explicaţii teoretice ale Codului de procedură 
penală roman, vol. I, Partea generală, Ed. Academiei, Bucureşti, 1975; 
Mihai  Constantinescu,Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Elena Simina 
Tănăsescu,  Constituţia României revizuită, Edit All Beck, 2004; 
Donna Gomien, Introducere în Convenţia Europeană, a drepturilor 
omului, Editura All, Bucureşti, 1993, 
Pop Traian, Drept procesual penal, Cluj, vol. I, 1946-1947; 
I. Tanoviceanu, Tratat de drept şi procedură penală, ediţiunea a II-a , 
Tipografia “ Curierul judiciar” Bucureşti, 1912, 
Theodoru Grigore, Tratat de drept procesual penal, Edit.Hamangiu, 
Bucureşti.,2007; Tratat  de drept procesual penal,ed.2-a, 
ed.Hamangiu,2014; 
Tulbure Adrian Ştefan, Tatu Maria Angela, Tratat de drept procesual 

penal, Editura ALLBECK, Bucureşti, 2003, 

  



Site-uri oficiale – Portalul instanţelor de judecată 

(http://www.portaljust.ro), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

(http://www.scj.ro) 

 
 
 
 
 
 
 

* temele de curs și seminar/laborator trebuie să acopere în întregime obiectivele specifice formulate la secțiunea 7.2. 
* temele abordate la curs și cele de la seminar pot fi proiectate atât în relație de complementaritate, cât și/sau în 
relație de aprofundare a tematicii. 
* este recomandabil ca elaborarea fișei disciplinei să fie făcută în echipă de către titularul de curs și cel de 
seminar/laborator, eventual de către toți titularii aceleiași discipline, acolo unde mai multe persoane predau aceiași 
disciplină. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

. Continutul discipliei este coroborat cu asteptarile reprezentatilor comunitatii epistemice, asociatiilor profesionale si 
angajatorilor reprezentativi 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs Evaluare finală 
- 
 

Examen scris 
- 

70% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs 
- Activitate la seminar 

Prezentare referate 
Test de evaluare 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă: nota 5 
C1 Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată. 
 C2 Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect. 
 C3.1 Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi European. 
 C4.1 Definirea conceptelor şi analiza acestora, precum şi a metodelor şi teoriilor utilizate în interpretarea şi 
compararea instituţiilor din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state. 
 C5 Realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o 
problemă de drept concretă. 
 C6 Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind rezolvarea problemelor juridice pe care le ridică o situaţie de 
fapt concretă 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
  

http://www.portaljust.ro/#_blank
http://www.scj.ro/#_blank


 

 


