FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
Anul de studiu III / Semestrul I
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
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/calificarea*

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE
DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE
DREPT
LICENŢĂ
DREPT/ avocat – 261101, jurisconsult – 261102, consilier
juridic – 261103
* 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
DREPT PROCESUAL PENAL I
2.2. Cod disciplină
DR III 3
2.3. Titularul activităţii de curs
Lect. univ. dr. Angela Tatu
2.4. Titularul activităţii de seminar /
Buda Călin
laborator
2.5. Anul de studiu
III
2.6. Semestrul I
2.7. Tipul de
E
2.8. Regimul disciplinei
evaluare (E/C/VP)
(O – obligatorie, Op –
opţională, F –
facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….

O

2
28
ore
35
20
10
4
-

3.7 Total ore studiu individual
69
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite**
5
* 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
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

Microsoft Teams; Videoproiector
Microsoft Teams; Sala dotată cu tablă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din
domeniul juridic
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
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
Utilizarea conceptelor și teoriilor din domeniul juridic, pentru
explicarea şi interpretarea textelor de lege (normelor juridice
specifice Dreptului penal).

7.2 Obiectivele specifice

8. Conţinuturi*
8.1.Cursuri
C1 Notiuni generale despre dreptul procesual
penal, stiinta dreptului procesual penal, legatura

O1 Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul
dreptului (legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa), referitoare la o
problemă de drept concretă.
O2 Identificarea corectă a reglementărilor în vigoare şi utilizarea
raţionamentelor juridice, cu valorificarea acestora în comunicarea
profesională.
O3 Explicarea şi interpretarea modului în care fenomenul juridic
se intersectează cu situaţiile de fapt (modul în care o situaţie de
fapt dobândeşte semnificaţii în plan juridic).

Metode de predare
Prelegere – curs
interactiv, doctrina si
jurisprudenta.

Observaţii
2 ORE ∕CURS

Prelegere – curs
interactiv, doctrina si
jurisprudenta.

2 ORE ∕CURS

cu alte stiinte, izvoarele dreptului procesual
penal, aplicarea in timp si spatiu a legii

Angela Maria Tatu, Curs de Drept
Penal. Partea general. Vol. 1 suport electronic

procesual penale.
SC2 Principiile fundamentale ale dreptului
procesual penal, Sistemul de principii
fundamentale şi scopul procesului penal.
3 Actiunea penala in procesul penal: subiecti,
obiect, trasaturi, subiecti, punere in miscare,
conditii, exercitare, solutionare.

Prelegere
–
curs
interactiv, doctrina si
jurisprudenta.

Angela Maria Tatu, Curs de Drept
Penal. Partea general. Vol. 1suport electronic
2 ORE ∕CURS
Angela Maria Tatu, Curs de Drept
Penal. Partea general. Vol. 1suport electronic

C4 Actiunea civila in procesul penal: subiecti,
obiect, trasaturi, subiecti, punere in miscare,

Prelegere
–
curs
interactiv, doctrina si
jurisprudenta.

conditii, exercitare, solutionare.
C5 Competenta in procesul penal:
clasificare,competenta organelor judiciare,

Prelegere
–
curs
interactiv, doctrina si
jurisprudenta.

prorogare, exceptia de necompetenta, conflictul

2 ORE ∕CURS
Angela Maria Tatu, Curs de Drept
Penal. Partea general. Vol. 1suport electronic
2 ORE ∕CURS
Angela Maria Tatu, Curs de Drept
Penal. Partea general. Vol. 1-

de competenta.

suport electronic

C6 Jurisdictia, Funcţia jurisdicţională în materie
penală şi autoritatea judiciară care o înfăptuieşte,

Prelegere
–
curs
interactiv, doctrina si
jurisprudenta.

2 ORE ∕CURS

Prelegere
–
curs
interactiv, doctrina si
jurisprudenta.

2 ORE ∕CURS

Prelegere
–
curs
interactiv, doctrina si
jurisprudenta

2 ORE ∕CURS

Funcţia jurisdicţională şi rolul său în soluţionarea
acţiunii penale şi acţiunii civile, Autoritatea

Angela Maria Tatu, Curs de Drept
Penal. Partea generala. Vol. 1
suport electronic

judecătorească prin care se înfăptuieşte justiţia în
cauzele penale, Incompatibilitatea, abtinerea,
recuzarea.
C7 Teoria probelor in dreptul procesual penal,
Probele si mijloacele de proba, Probaţiunea în
procesul

penal

şi

importanţa

ei,

Obiectul

probaţiunii în procesul penal.
C8 Mijloacele de probă: declaratiile partilor,
declaratiile martorilor, confruntarea.

Angela Maria Tatu, Curs de Drept
Penal. Partea general. Vol. 1 –
support electronic

Angela Maria Tatu, Curs de Drept
Penal. Partea general. Vol. 1 –
support electronic

C9 Mijloacele materiale de probă, Înregistrările
video şi audio, Perchezitia.

C10 Masurile preventive: conditii, luare,
prelungire, inlocuire, revocare, incetare de drept.

Prelegere
–
curs
interactiv, doctrina si
jurisprudenta.
Prelegere
–
curs
interactiv, doctrina si
jurisprudenta.

11 Masurile preventive in special: retinerea,
controlul judiciar, controlul judiciar pe cautiune,
arestarea la domiciliu si arestarea preventiva.

Prelegere
–
curs
interactiv, doctrina si
jurisprudenta.

C12 Alte masuri procesuale: Aplicarea provizorie

Prelegere
–
curs
interactiv, doctrina si
jurisprudenta

a măsurilor de siguranță cu caracter medical:
Obligarea

provizorie

la

tratament

medical,

Internarea medicală provizorie.
C13 Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și
restabilirea
situației
anterioare
săvârșirii
infracțiunii,Acte procesuale și procedurale

Prelegere
–
curs
interactiv, doctrina si
jurisprudenta.

2 ORE ∕CURS
Angela Maria Tatu, Curs de Drept
Penal. Partea general. Vol. 1 suport electronic
2 ORE ∕CURS
Angela Maria Tatu, Curs de Drept
Penal. Partea general. Vol. 1suport electronic
2 ORE ∕CURS
Angela Maria Tatu, Curs de Drept
Penal. Partea general. Vol. 1 suport electronic
2 ORE ∕CURS
Angela Maria Tatu, Curs de Drept
Penal. Partea general. Vol. 1suport electronic
2 ORE ∕CURS

comune: citarea, mandatul
Termenele in procesul penal

de

aducere,

C14 Sanctiunile procesual penale. Nulitatile in
procesul penal – nulitatile absolute, nulitatile

Angela Maria Tatu, Curs de Drept
Penal. Partea general. Vol. 1 suport electronic

Prelegere
–
curs
interactiv, doctrina si
jurisprudenta.

2 ORE ∕CURS

Aprofundare notiuni
teoretice, aspecte de
practica judiciara.

2 ORE ∕SEMINARII

Aprofundare notiuni
teoretice, aspecte de
practica judiciara.

2 ORE ∕SEMINARII

Aprofundare
notiuni
teoretice, aspecte de
practica judiciara.

2 ORE ∕SEMINARII

Aprofundare
notiuni
teoretice, aspecte de
practica judiciara.

2 ORE ∕SEMINARII

Aprofundare
notiuni
teoretice, aspecte de
practica judiciara.

2 ORE ∕SEMINARII

Aprofundare
notiuni
teoretice, aspecte de
practica judiciara.

2 ORE ∕SEMINARII

Aprofundare
notiuni
teoretice, aspecte de
practica judiciara.

2 ORE ∕SEMINARII

relative. Cheltuielile judiciare, amenda judiciara.

Angela Maria Tatu, Curs de Drept
Penal. Partea general. Vol. 1 suport electronic

8.2. Seminarii
S1 Notiuni generale despre dreptul procesual
penal, stiinta dreptului procesual penal, legatura
cu alte stiinte, izvoarele dreptului procesual
penal, aplicarea in timp si spatiu a legii
procesual penale.
S2 Principiile fundamentale ale dreptului
procesual penal, Sistemul de principii
fundamentale şi scopul procesului penal.
S3 Actiunea penala in procesul penal: subiecti,
obiect, trasaturi, subiecti, punere in miscare,
conditii, exercitare, solutionare.
S4 Actiunea civila in procesul penal: subiecti,
obiect, trasaturi, subiecti, punere in miscare,
conditii, exercitare, solutionare.
S5 Competenta in procesul penal:
clasificare,competenta organelor judiciare,
prorogare, exceptia de necompetenta, conflictul
de competenta.
S6 Jurisdictia, Funcţia jurisdicţională în materie
penală şi autoritatea judiciară care o înfăptuieşte,
Funcţia jurisdicţională şi rolul său în soluţionarea
acţiunii penale şi acţiunii civile, Autoritatea
judecătorească prin care se înfăptuieşte justiţia în
cauzele penale, Incompatibilitatea, abtinerea,
recuzarea.
S7 Teoria probelor in dreptul procesual penal,
Probele si mijloacele de proba, Probaţiunea în
procesul

penal

şi

importanţa

probaţiunii în procesul penal.

ei,

Obiectul

S8 Mijloacele de probă: declaratiile partilor,
declaratiile martorilor, confruntarea.
S9 Mijloacele materiale de probă, Înregistrările
video şi audio, Perchezitia.
S10 Masurile preventive: conditii, luare,
prelungire, inlocuire, revocare, incetare de drept.
S11 Masurile preventive in special: retinerea,
controlul judiciar, controlul judiciar pe cautiune,
arestarea la domiciliu si arestarea preventiva.

S12 Alte masuri procesuale: Aplicarea provizorie
a măsurilor de siguranță cu caracter medical:
Obligarea

provizorie

la

tratament

Aprofundare
notiuni
teoretice, aspecte de
practica judiciara.

2 ORE ∕SEMINARII

Aprofundare
notiuni
teoretice, aspecte de
practica judiciara.

2 ORE ∕SEMINARII

Aprofundare
notiuni
teoretice, aspecte de
practica judiciara.
Aprofundare
notiuni
teoretice, aspecte de
practica judiciara.

2 ORE ∕SEMINARII

Aprofundare
notiuni
teoretice, aspecte de
practica judiciara.

2 ORE ∕SEMINARII

Aprofundare
notiuni
teoretice, aspecte de
practica judiciara.

2 ORE ∕SEMINARII

Aprofundare
notiuni
teoretice, aspecte de
practica judiciara.

2 ORE ∕SEMINARII

2 ORE ∕SEMINARII

medical,

Internarea medicală provizorie.
S13 Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și
restabilirea
situației
anterioare
săvârșirii
infracțiunii,Acte procesuale și procedurale
comune: citarea, mandatul de aducere,
Termenele in procesul penal
S14 Sanctiunile procesual penale. Nulitatile in
procesul penal – nulitatile absolute, nulitatile
relative. Cheltuielile judiciare, amenda judiciara.
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* 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.
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 oral
80%
9.

10.5 Seminar/laborator

Verificare pe parcurs
Prezentare referate
20%
- Activitate la seminar
Test de evaluare
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

Data avizării în departament

Semnătura titularului de seminar

Semnătura directorului de departament

