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

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/Jurist
Drept civil I. Contracte
D/DR/3/5/1
Conf. univ. dr. Bujorel Florea
Conf. univ. dr. Bujorel Florea
2.6.Semestrul

5

2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
64
3.9 Total ore pe semestru
120
3.10 Număr 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
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

E
2
28

2.8.Regimul disciplinei
3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DO
2
28
ore
28
14
14
4
4
-

Drept civil. Persoanele, Drept civil (drepturi reale), Drept civil. Teoria obliga țiilor
Cunoașterea noțiunilor de bază privind actul juridic și obligațiile
sala de curs cu videoproiector
sală de seminar cu tablă magnetică

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cunoastere si întelegere (cunoasterea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice disciplinei):
- consolidarea aptitudinilor studentilor în universul celei mai importante ramuri a dreptului privat;
- consolidarea cunostintelor rezultand din abordarea in anii anteriori a disciplinelor de drept civil.
Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum si a continuturilor teoretice si practice ale disciplinei):
- cunoasterea si operarea cu notiunile specifice dreptului civil, in special ale celor specifice contractelor civile;
- formarea capacitătii de a concepe solutii la problemele specifice domeniului de cunoastere;
- utilizarea limbajului specific disciplinei în comunicarea scrisă si orală;
- dezvoltarea capacitătii de a interpreta o normă juridică de drept privat.
Dezvoltarea unor competente atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul stiinific / cultivarea unui mediu stiintific
centrat pe valori si relatii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale,morale si civice / valorificarea optima si creativa a propriului potential
în activitătile stiintifice / implicarea în dezvoltarea institutională si în promovarea inovatiilor stiintifice / angajarea in relatii de parteneriat cu alte persoane institutii cu responsabilităti similare / participarea la propria dezvoltare profesionala):
- formarea unei atitudini active, deschise cretivitătii si partipării la diferite manifestări privind cercetarea stiintifică si dezbaterile teoretice;
- mobilizarea studentilor in sensul aplecarii catre cercetarea stiintifică prin formarea de cercuri stiintifice studentesti si stabilirea metodelor de valorificare
ale acestora: publicarea în reviste studentesti, comunicare la sesiunile de comunicari organizate de facultate si de alte institutii, etc.
- formarea unui sistem de învătare axată pe propria dezvoltare profesională si personala;
- realizarea si consolidarea unor relatii de parteneriat, de colaborare cu diferite institutii în vederea desfăsurării unor activităti aplicative specifice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
•
Studentul trebuie să îşi însuşească și să aprofundeze cunoştinţele teoretice din materia contractelor civile în
strânsă conexiune cu cele din domeniul dreptului civil, astfel încât să fie capabil să înţeleagă regimul juridic
specific al fiecărei instituţii studiate.
•
Studentul trebuie sa manifeste interes pentru profesiunea juridică şi înţelegerea acesteia ca o componentă
esenţială a reformei justiţiei din România.
7.2 Obiectivele specifice
•
Studentul trebuie să cunoască reglementările legale și practica judiciară din domeniul contractelor civile astfel
încât să fie capabil să explice regimul juridic al fiecărei instituţii studiate, cum ar fi contractual de vanzare,
contractul de schimb, contractul de furnizare, contractul de report, contractul de locatiune, contractul de
antrepriza, contractul de societate, contractul de transport, contractul de mandate, contractul de imprumut,
contractul de cont current, contractul de asigurare, contractul de renta viagera, contractul de intretinere, jocul si
pariul, tranzactia. Studiul acestor instituții privește atât reglementările dispuse de Noul Cod civil (Legea nr.
287/2009), cât și reglementările anterioare.
•
Studiul disciplinei are ca finalitate şi conştientizarea de către student a rolului contractelor civile în sistemul
nostru de drept şi în cadrul societăţii. La finalul anului, studentul trebuie să poată aplica cunoştinţele dobândite
prin soluţionarea unui caz practic, realizarea unor lucrari, comentariul unor soluţii îmbrăţişate de practica
judiciară, comentariul unor texte legale cu aplicabilitate în domeniul contractelor civile, elaborarea unor propuneri
de lege ferenda în aceasta materie.
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8. Conţinuturi
8.1 Curs
1 Contractul de vânzare - caractere juridice. Conditii de
validitate

Metode de predare

Observaţii

Expunerea sistematică a cunoștiințelor;
Metode interogative (conversative, dialogate);
Metoda discuțiilor și dezbaterilor;

Abordare comparativă asupra institu
țiilor civile din
domeniul contractelor civile privite prin prisma Noului
Cod civil (Legea nr. 287/2009)
și a reglementării in
vigoare pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
287/2009.

2 Contractul de vanzare - efectele contractului de vanzare.
varietati ale contractului de vanzare
3 Contractul de donatie - notiune. caractere. conditii de
fond. Principii
4 Donatiile deghizate. donatiile indirecte. darurile de nunta.
efectele contractului de donatie. revocarea donatiilor
5 Contractul de locatiune
6 Contractul de mandat. mandatul cu reprezentare
7 Contractul de mandat. mandatul fara reprezentare
8 Contractul de imprumut. contractul de cont curent. contul
bancar si alte contracte bancare
9 Contractul de asigurare. contractul de renta viagera
contractul de intretinere
10 Contractul de schimb. contractul de furnizare. contractul
de report
11 Contractul de antrepriza. contractul de societate
12 Contractul de transport
13 Contractul de agentie. contractul de intermediere.
contractul de depozit
14 Jocul si pariul. tranzactia
Bibliografie
•
G. Boroi, L. Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012;
•
L. Uta, Contracte speciale in noul Cod civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012;
•
F. Motiu, Contracte speciale in noul Cod civil. Editia a 3-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012;
•
Stanciu D. Carpenaru, L. Stanciulescu, V. Nemes, Contracte civile si comerciale, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2009;
•
F. Motiu, Contracte speciale in noul Cod civil, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2010;
•
B. L. Ciuca, Drept civil. Contracte speciale, Editura Universitara, Bucuresti, 2010;
•
I. Dogaru, E. G. Olteanu, L. B. Sauleanu, Bazele dreptului civil. Volumul IV, Contracte speciale, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2009
•
C. Toader, ”Drept civil. Contracte speciale”, ediţia 2, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005.
•
C. Toader, “Drept civil. Contracte speciale. Succesiuni. Culegere de speţe”, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004.
8.2 Seminar/laborator
1 Contractul de vânzare - caractere juridice. conditii de
validitate

Metode de predare

Observaţii

2 Contractul de vanzare - efectele contractului de vanzare.
varietati ale contractului de vanzare
3 Contractul de donatie - notiune. caractere. conditii de
fond. principii
4 Donatiile deghizate. donatiile indirecte. Darurile de nunta.
efectele contractului de donatie. Revocarea donatiilor
5 Contractul de locatiune
6 Contractul de mandat. mandatul cu reprezentare

Metode interogative (conversative, dialogate);
Metoda discuțiilor și dezbaterilor;

Abordare comparativă asupra instituțiilor civile din
domeniul contractelor civile privite prin prisma Noului
Cod civil (Legea nr. 287/2009) și a reglementării in
vigoare pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
287/2009.

7 Contractul de mandat. mandatul fara reprezentare
8 Contractul de imprumut. Contractul de cont curent. Contul
bancar si alte contracte bancare
9 Contractul de asigurare. Contractul de renta viagera
Contractul de intretinere
10 Contractul de schimb. Contractul de furnizare. Contractul
de report
11 Contractul de antrepriza. Contractul de societate
12 Contractul de transport
13 Contractul de agentie. Contractul de intermediere.
contractul de depozit
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14 Jocul si pariul. Tranzactia

Bibliografie

•
•
•
•
•
•

Metode interogative (conversative, dialogate);
Metoda discuțiilor și dezbaterilor;

Abordare comparativă asupra instituțiilor civile din
domeniul contractelor civile privite prin prisma Noului
Cod civil (Legea nr. 287/2009) și a reglementării in
vigoare pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.
287/2009.

G. Boroi, L. Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012;
L. Uta, Contracte speciale in noul Cod civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012;
F. Motiu, Contracte speciale in noul Cod civil. Editia a 3-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012;
Stanciu D. Carpenaru, L. Stanciulescu, V. Nemes, Contracte civile si comerciale, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2009;
F. Motiu, Contracte speciale in noul Cod civil, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2010;
B. L. Ciuca, Drept civil. Contracte speciale, Editura Universitara, Bucuresti, 2010;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

10. Evaluare

Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs
Promovarea verificării pe parcurs

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală – examen oral
Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

10.3 Pondere din nota finală
80%
10%
10%

10.6 Standard minim de performanţă
•
Să dovedească însuşirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului
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FIŞA DISCIPLINEI
1.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/Jurist

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

III

Drept Penal (Partea Specială) I
D/DR/3/5/2
Prof. univ. dr. Doinel Dinuică
Prof. univ. dr. Doinel Dinuică
Asistent univ. Grecu Polixenia
2.6.Semestrul
5 2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
64
3.9 Total ore pe semestru
120
3.10 Număr 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
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

E
2
28

2.8.Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DO
2
28
ore
28
14
14
4
4
-

Studierea disciplinelor Drept penal. Parte Generală 1 şi Drept penal. Parte Generală 2
Abilitatatea de a lucra în echipa, observația, spiritul critic
•
•

Video proiector
Sală cu tablă magnetică

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
1. Dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor pentru înţelegerea specificului instituţiilor de drept romanesc in contextul evolutiei dreptului internaţional.
2. Formarea de specialişti în domeniu prin cunoaşterea principiilor fundamentale, a normelor şi instrumentelor juridice care influenţează evolutia si sensul
acesteia în domeniul dreptului penal.
3. Facilitarea accesului studenţilor la cunoaşterea şi aprofundarea principalelor aspecte ce influenţează în mod semnificativ evolutia statului şi a dreptului
contemporan.
4. Aprofundarea normelor ce reglementează diferite raporturi juridice de drept penal, respectiv modul în care au evoluat în Europa si in lume ramurile
dreptului cu evidentierea impactului la nivelul legislatiei romane si a interconditionarilor.
1. abilitatea de lucru în echipă
2. interpretarea corectă şi aplicarea concretă a principiilor dreptului procesual penal;
3. utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării
4. rezolvarea unor probleme în domeniu şi luarea deciziilor
5. cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice
6. atitudine responsabilă faţă de formarea continuă, înţeleasă ca element sine qua non al reuşitei profesionale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
•
Capacitatea de analiză şi sinteză
•
Cunoştinţe generale de bază
•
Capacitatea de evaluare şi autoevaluare
•
Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii
•
Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţe dobândite
•
Abilităţi de cercetare
•
Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei
•
Capacitatea de a interpreta legile
•
Cunoaşterea jurisprudenţei
•
Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum şi cu tratatele şi convenţiile
internaţionale.
7.2 Obiectivele specifice
Studierea, înţelegerea şi dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la drept, în generalitatea şi esenţialitatea sa, a
conceptelor, principiilor şi legităţilor fundamentale ale fenomenului juridic care au o însemnătate principală pentru dezvoltarea
celorlalte ştiinţe juridice. Aprofundarea cunoștințelor de drept penal-partea speciala.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Infracțiunile contra siguranței statului: Trădarea (art. 155), Trădarea prin ajutarea
inamicului (art. 156), Trădarea prin transmiterea de secrete (art.157), Acţiunile
duşmănoase contra statului (art.158), Spionajul (art.159), Atentatul care pune în
pericol siguranţa statului (art. 160), Atentatul contra unei colectivităţi (art. 161),
Subminarea puterii de stat (art.162), Actele de diversiune (art. 163), Subminarea

Metode de predare
Prelegere, dezbatere, studiu de caz

Observaţii
4 ore

1

economiei naţionale (art. 165), Propaganda în favoarea statului totalitar (art. 166),
Acţiuni împotriva ordinii constituţionale (art.1661), Complotul (art. 167),
Compromiterea unor interese de stat (art.168), Comunicarea de informaţii false
(art.1681), Divulgarea secretului care periclitează siguranţa statului (art.169),
Nedenunţarea (art.170), Infracţiuni contra reprezentantului unui stat străin (art.171).
Infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii – omuciderea: Omorul (art. Prelegere, dezbatere, studiu de caz
4 ore
174), Omorul calificat (art. 175), Omorul deosebit de grav (art. 176), Pruncuciderea
(art. 177), Uciderea din culpă (art. 178), Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
(art. 179).
Infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii - lovirea şi vătămarea Prelegere, dezbatere, studiu de caz
4 ore
integrităţii corporale: Lovirea sau alte violenţe (art. 180), Vătămarea corporală (art.
181), Vătămarea corporală gravă (art.182), Lovirile sau vătămările cauzatoare de
moarte (art.183), Vătămarea corporală din culpă (art.184).
Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii - lovirea şi vătămarea Prelegere, dezbatere, studiu de caz
4 ore
integrităţii corporale: Provocarea ilegală a avortului (art. 185).
Infracțiunile contra libertății persoanei: Lipsirea de libertate în mod ilegal (art. 189), Prelegere, dezbatere, studiu de caz
4 ore
Sclavia (art. 190), Supunerea la muncă forţată sau obligatorie (art. 191), Violarea
de domiciliu (art. 192), Ameninţarea (art. 193), Şantajul (art. 194), Violarea
secretului corespondenţei (art. 195), Divulgarea secretului profesional (art. 196).
Infracțiunile privitoare la viața sexuală: Violul (art. 197), Actul sexual cu un minor Prelegere, dezbatere, studiu de caz
4 ore
(art. 198), Seducţia (art. 199), Perversiunea sexuală (art. 201), Corupţia sexuală
(art. 202)
Incestul (art. 203), Hărţuirea sexuală (art. 2031).
Infracțiunile contra demnității: Insulta (art. 205), Calomnia (art.206).
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
2 ore
Infractiunile contra patrimoniului: Furtul (art. 208), Furtul calificat (art. 209), Prelegere, dezbatere, studiu de caz
4 ore
Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă (art. 210), Tâlhăria (art. 211),
Pirateria (art. 212), Abuzul de încredere (art. 213), Gestiunea frauduloasă (art.
214), Înşelăciunea (art.215), Delapidarea (art.2151), Însuşirea bunului găsit (art.
216), Distrugerea (art. 217), Distrugerea calificată (art.218), Distrugerea din culpă
(art.219), Tulburarea de posesie (art.220), Tăinuirea (art.221).
Bibliografie Obligatorie:
1.Dinuică Doinel, Drept penal – partea specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
2.Dinuică Doinel, Drept penal special, Aspecte teoretice şi de practică judiciară, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004;
3 Diaconescu Gheorghe ş.a., Drept penal. Partea specială, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.
Bibliografie Facultativă:
1. Tudorel Toader, Drept penal român. Partea speciala. Editia a 5-a, revizuita si adaugita, Editura Hamangiu, 2010;
2. Nistoreanu Gh., Boroi Alexandru, Drept penal-partea speciala,Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Infracțiunile contra siguranței statului
Dezbatere, studiu de caz
4 ore
Infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii
Dezbatere, studiu de caz
8 ore
Infracțiunile contra libertății persoanei
Dezbatere, studiu de caz
4 ore
Infracțiunile privitoare la viața sexuală
Dezbatere, studiu de caz
4 ore
Infracțiunile contra demnității
Dezbatere, studiu de caz
4 ore
Infractiunile contra patrimoniului
Dezbatere, studiu de caz
4 ore
Bibliografie Obligatorie:
1.Dinuică Doinel, Drept penal – partea specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
2.Dinuică Doinel, Drept penal special, Aspecte teoretice şi de practică judiciară, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004;
3 Diaconescu Gheorghe ş.a., Drept penal. Partea specială, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.
Bibliografie Facultativă:
1. Tudorel Toader, Drept penal român. Partea speciala. Editia a 5-a, revizuita si adaugita, Editura Hamangiu, 2010;
2. Nistoreanu Gh., Boroi Alexandru, Drept penal-partea speciala,Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a con ținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu
10. Evaluare

Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs
Promovarea verificării pe parcurs

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală – examen scris
Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

10.3 Pondere din nota finală
80%
10%
10%

10.6 Standard minim de performanţă
•
Să dovedească însuşirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului
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FIŞA DISCIPLINEI
1.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/Jurist
Drept Procesual Penal I
D/DR/3/5/3
Prof. univ. dr. Nicu Jidovu
Prof. univ. dr. Nicu Jidovu

III

Asist. univ. Loredana Mariana Gîrniţă
2.6 Semestrul

5

2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
64
3.9 Total ore pe semestru
120
3.10 Număr 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
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

•
•

E
2
28

2.8.Regimul disciplinei
3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DO
2
28
ore
28
14
14
4
4
-

Studierea disciplnei Drept penal. Parte Generală şi parte specială
Abilitatatea de a lucra in echipa, observatia, spiritul critic
•
•

Videoproiector
Clasă cu tablă magnetică

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cunoaşterea şi înţelegerea noțiunilor specifice dreptului procesual penal
Explicarea şi interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei, interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenţei în materie
Compentenţe instrumental – aplicative, respectiv proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente
de investigare şi de aplicare. Dezvoltarea abilităţii de a aplica în practică elementele teoretice dobândite
Competenţe atitudinale, respectiv manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific/cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi
relaţii democratice/promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice/valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice/angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare/participarea
la propria dezvoltare profesională). Dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea teoretică şi practică în domeniu, cunoaşterea evoluţiei legislative în
materie – condiţii indispensabile pentru o abordare corectă, ca practician al dreptului, a nenumăratelor situaţii concrete care implică instituţii de procedură penală.
1. abilitatea de lucru în echipă
2. interpretarea corectă şi aplicarea concretă a principiilor dreptului familiei;
3. utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării
4. rezolvarea unor probleme în domeniu şi luarea deciziilor
5. cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice
6.atitudine responsabilă faţă de formarea continuă, înţeleasă ca element sine qua non al reuşitei profesionale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
•
Prezentarea conceptelor de bază şi a principiilor fundamentale ale dreptului procesual penal
•
Cunoaşterea şi analiza principalelor instituţii ale dreptului procesual penal
•
Studiul şi aprofundarea practicii judiciare în materie în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională.
7.2 Obiectivele specifice
•
reliefarea rolului cunoaşterii legislaţiei de dreptul procesual penal;
•
identificarea conceptelor, teoriilor şi instituţiilor specifice dreptului procesual penal, înţelegerea şi asimilarea acestora;
•
realizarea interconexiunii între teorie şi aplicarea în practică a instrumentelor esenţiale privind abordarea din punct de vedere
legislativ a problematicii procedurii penale.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Consideraţii generale privind procedurile speciale.
Clasificarea procedurilor speciale. Cadrul normativ aplicabil.
Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante. Noţiunea de infracţiune flagrantă. Cazuri şi
condiţii de aplicare a acestei proceduri speciale.
Urmărirea penală a unor infracţiuni flagrante. Judecarea unor infracţiuni flagrante.
Aspecte speciale privind procedura de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante. Cazul
infracţiunilor concurente, indivizibile sau conexe.
Cazuri când nu se aplică procedura specială. Probleme procedurale privind aplicarea Legii
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.
Procedura în cauzele cu infractori minori. Urmărirea penală în cauzele cu infractori minori.
Judecarea cauzelor cu infractori minori.
Dispoziţii privind apelul şi recursul. Punerea în executare a sancţiunilor aplicate infractorilor minori.
Procedura reabilitării judecătoreşti. Clasificare.
Reabilitarea judecătorească: titularii cererii, conţinut, instanţa competentă, soluţionarea cererii,

Metode de predare
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz

Observaţii

Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
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anularea reabilitării.
Repararea pagubelor materiale sau a daunelor morale în cazul condamnării pe nedrept sau al
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal.
Cazuri care dau drept la repararea pagubei. Titularii, termenul şi instanţa competentă pentru
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
acţiunea în repararea pagubei. Acţiunea în regres
Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare. Constatarea dispariţiei înscrisului.
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Obiectul procedurii speciale şi efectuarea acesteia. Înlocuirea înscrisului dispărut. Reconstituirea
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
înscrisului.
Bibliografie
Minimală obligatorie:
N. Jidovu, Gh. Bică – Drept procesual penal, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.
Duţu Tiberiu – Drept procesual penal-Caiet de seminar, Ed. Europolis, Constanţa, 2011.
Facultativă:
Codul de procedura penala al Romaniei, republicat prin Legea 356/2006, publicat in Monitorul Oficial nr.677/07.08.2006;
Dongoroz, V.; Antoniu, G. – Explicatii teoretice ale Codului de procedura penala. Partea generala, Editura Academiei, vol. I, 1975;
Apetrei, M. – Drept procesual penal, Editura Oscar Print, 1998;
I.NEAGU, Tratat de Drept Procesual Penal, Partea Specială, Editia a II a revăzută şi adăugită, Ed. Universul juridic, 2010.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Obiectul dreptului procesual penal
Dezbatere, studiu de caz
Normele de drept procesual penal
Dezbatere, studiu de caz
Subiectii actiunii penale
Dezbatere, studiu de caz
Competenta instantelor judecatoresti
Dezbatere, studiu de caz
Probele
Dezbatere, studiu de caz
Mijloacele de probe
Dezbatere, studiu de caz
Masurile procesuale
Dezbatere, studiu de caz
Actele procesuale procedurale
Dezbatere, studiu de caz
Bibliografie Obligatorie:
N. Jidovu, Gh. Bică – Drept procesual penal, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.
Duţu Tiberiu – Drept procesual penal-Caiet de seminar, Ed. Europolis, Constanţa, 2011.
Bibliografie Facultativă:
Codul de procedura penala al Romaniei, republicat prin Legea 356/2006, publicat in Monitorul Oficial nr.677/07.08.2006;
Dongoroz, V.; Antoniu, G. – Explicatii teoretice ale Codului de procedura penala. Partea generala, Editura Academiei, vol. I, 1975;
Apetrei, M. – Drept procesual penal, Editura Oscar Print, 1998;
I.Neagu, Tratat de Drept Procesual Penal, Partea Specială, Editia a II a revăzută şi adăugită, Ed. Universul juridic, 2010.

Observaţii
2 ore
2 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a con ținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

10. Evaluare

Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs
Promovarea verificării pe parcurs

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală – examen scris
Evaluare pe parcurs – scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs - Referat

10.3 Pondere din nota finală
80%
10%
10%

10.6 Standard minim de performanţă
•
Să dovedească însuşirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului
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FIŞA DISCIPLINEI
1.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/Jurist

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

Dreptul Familiei
D/DR/3/5/4
Prof. univ. dr. Adrian Pricopi
Prof. univ. dr. Adrian Pricopi
Asistent univ. Gârniţă Loredana
2.6. Semestrul
5 2.7 Tipul de evaluare

III

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
64
3.9 Total ore pe semestru
120
3.10 Număr 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
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6.
Compet
enţe
profesi
onale

Compet
enţe
transve
rsale

E

2
28

2.8.Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DO

2
28
ore
28
14
14
4
4
-

Drept civil. Partea generală; Drept civil. Persoanele; Drept civil. Drepturi reale; Drept civil. Obligaţii Civile
Nu este cazul
•
•

Nu este cazul
Nu este cazul

Competenţele specifice acumulate

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
•
Cunoaşterea şi însuşirea noţiunilor de bază specifice Dreptului familiei (Căsătoria, Rudenia, Adopţia, Obligaţia legală de întreţinere, regimurile
matrimoniale)
•
Cunoaşterea regulilor de interpretare a reglementărilor în dreptul familiei;
•
Însuşirea regulilor de interpretare a efectelor căsătoriei
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
 Explicarea mecanismelor de interpretare a normelor de dreptul familiei;
 Interpretarea conţinutului teoretic şi practic al noţiunilor fundamentale ale dreptului familiei
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de
investigare şi de aplicare)
 Proiectarea relaţiilor între dreptul familiei şi alte ramuri ale dreptului privat (Drept civil, etc.)
 Proiectarea regulilor teoretice de aplicare a dispoziţiilor legale în materie de familie la cazuri concrete;
 Aplicarea regulilor de interpretare a normelor juridice specifice relaţiilor de familie la cazuri concrete.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific/cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice/ valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice/
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu
responsabilităţi similare/participarea la propria dezvoltare profesională)
•
Cultivarea sentimentului de respect pentru principiile fundamentale ale dreptului familiei;
•
Conştientizarea rolului dreptului familiei în cadrul sistemului de drept;
•
Înţelegerea influenţei dreptului familiei în protecţia drepturilor fundamentale şi în dezvoltarea culturii juridice
Raportarea la noile exigenţe ale legislaţiei în materie de relaţii de familie în domeniu.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
1. Dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor pentru înţelegerea specificului instituţiilor de drept romanesc
in contextul evolutiei dreptului european şi internaţional
2. Formarea de specialişti în domeniu prin cunoaşterea principiilor fundamentale, a normelor şi
instrumentelor juridice care influenţează evolutia si sensul acesteia in domeniul dreptului.
3. Facilitarea accesului studenţilor la cunoaşterea şi aprofundarea principalelor aspecte ce influenţează
în mod semnificativ evolutia statului şi a dreptului contemporan.
4. Aprofundarea normelor ce reglementează diferite raporturi juridice, respectiv modul in care au evoluat
in Europa si in lume ramurile dreptului cu evidentierea impactului la nivelul legislatiei romane si a
interconditionarilor
5. Modelarea gândirii juridice în raport de exigenţele legislaţiei la nivel naţional şi internaţional
7.2 Obiectivele specifice
•
După parcurgerea cursurilor de Dreptul familiei, studenţii vor putea să :
•
O 1 – definească Dreptul familiei;
•
O 2 – explice conceptul de căsătorie;
•
O 3 – precizeze condiţiile de fond ale căsătoriei;
•
O 4 – identifice condiţiile de formă ale căsătoriei;
•
O 5 – explice efectele căsătoriei;
•
O 6 – caracterizeze desfacerea căsătoriei;
•
O 7 – definească rudenia;
•
O 8 – explice filiaţia naturală;
•
O 9 – caracterizeze adopţia;
•
O 10 – explice condiţiile obligaţiei legale de întreţinere;
•
O 11 – descrie ocrotirea părintească;
•
O 12 – caracterizeze tutela minorului;
•
O 13 – descrie curatela minorului;
•
O 14 – caracterizeze condiţiile logodnei;
•O 15 – descrie regimurile matrimoniale.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Dreptul familiei – ramură a dreptului privat
Logodna
Căsătoria – încheiere
Căsătoria – efecte
Căsătoria – încetare
Rudenia – noţiune, clasificări
Filiaţia naturală
Adopţia
Situaţia legală a copilului
Obligaţia legală de întreţinere
Ocrotirea minorului
Răspunderea părintească
Tutela minorului
Curatela minorului

Metode de predare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point

Observaţii

Metode de predare
Dialog, demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare
Dialog, demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare
Dialog, demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare
Dialog, demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare
Dialog, demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, studii de caz
Dialog, demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, studii de caz

Observaţii

Bibliografie
1.
Dan Lupaşcu,Dreptul Familiei conform Noului Cod Civil, Ed. Universul Juridic, 2011
2.
Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil al României;
3.
Legea nr. 71 / 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287 / 2009 privind Codul civil
4.
O.U.G. nr. 79 / 2011
8.2 Seminar/laborator
Casatoria – incheiere – efecte- incetare
Rudenia
Filiatia
Adoptia
Situatia Legala a copilului
Obligatia legala de intretinere
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Tutela si curatela minoruui
Bibliografie
1.
2.
3.
4.

Dialog, demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, studii de caz

Dan Lupaşcu,Dreptul Familiei conform Noului Cod Civil, Ed. Universul Juridic, 2011
Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil al României;
Legea nr. 71 / 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287 / 2009 privind Codul civil
O.U.G. nr. 79 / 2011

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a con ținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

10. Evaluare

Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs
Promovarea verificării pe parcurs

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală – examen scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs – scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs - Referat

10.3 Pondere din nota finală
80%
10%
10%

10.6 Standard minim de performanţă
•
Să dovedească însuşirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/Jurist

III

Drept Comercial I
D/DR/3/5/5
Lect. univ. dr. Cristina Florescu
Lect. univ. dr. Cristina Florescu
2.5 Semestrul
5 2.6 Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
64
3.9 Total ore pe semestru
120
3.10 Număr de credite
5

E

2
28

2.7Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DO

2
28
Ore
28
14
14
7
7
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
•
Discipline anterioare recomandate (unde este cazul)
Teoria generala a dreptului, Drept civil
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Competenţe transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
- Cunoaşterea noţiunilor de bază specifice dreptului comercial şi societăţilor, precum şi înţelegerea mecanismului de funcţionare al sistemului instituţiilor de
drept comercial contemporan;
- Utilizarea adecvată a conceptelor şi principiilor fundamentale ale dreptului comercial în procesul complex actual de globalizare.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
- Interpretarea conţinutului teoretic şi practic al disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de specialist în domeniul relaţiilor comerciale si al armonizării cu
legislaţia europeană;
- Înţelegerea modalităţilor de implementare a cunoştinţelor teoretice în cazuistică.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de
investigare şi de aplicare).
- Studiul unor instituţii şi principii de drept comercial de largă aplicabilitate, în special aspecte practice, rezultate din litigii generate în legătură cu această
materie;
- Aplicarea tehnicilor specifice negocierilor, medierii şi soluţionării litigiilor de drept comercial; aspecte practice legate de constituirea, funcţionarea,
dizolvarea şi lichidarea societăţilor;
- Redactarea de modele de acte constitutive, etape de parcurs pentru înregistrarea şi înmatricularea societăţilor la Registrul Comerţului.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific/cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice/ valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice/
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu
responsabilităţi similare/participarea la propria dezvoltare profesională)
- Cultivarea sentimentului de respect pentru valorile culturale şi morale naţionale, comunitare şi internaţionale;
- Combaterea oricăror forme de fraudă, prevenirea contravenţiilor şi infracţiunilor la lege în materie;
- Redactarea de lucrări ştiinţifice pentru diseminarea cunoştinţelor acumulate şi participarea la evenimente şi sesiuni ştiinţifice în domeniu, posibilitatea de
a participa la diverse seminarii şi conferinţe în materie;
- Familiarizarea studenţilor cu schimbările din economia românească, determinate de procesul implementării mecanismelor şi instituţiilor statului de drept,
care au generat o dinamică accentuată a normelor de drept, pentru permanenta adaptare şi aplicare corectă a principiilor de drept, a realităţii vieţii
economice în materie comercială etc.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
•
Cunoaşterea stadiului actual de evoluţie a prevederilor legale din acest domeniu al dreptului comercial;
•
Studierea şi aprofundarea unei reglementări unitare şi general aplicabile a instituţiei societăţilor
comerciale în România; Deschiderea orizonturilor către principalii actori ai dreptului comercial si ai vieţii
economice, societăţile;
•
Abordarea totodată a unor instituţii şi principii de drept comercial de largă aplicabilitate, în special cu
aplecare asupra unor aspecte practice, rezultate din litigii generate în legătură cu această materie;
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Însuşirea unor tendinţe şi concepţii doctrinare actuale din România şi din alte ţări europene în
reglementarea domeniului comercial;
•
Dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor pentru înţelegerea specificului instituţiilor de drept afacerilor în
cadrul relaţiilor economice internaţionale, în condiţiile globalizării;
•
Formarea de specialişti în domeniul dreptului afacerilor, prin cunoaşterea şi definirea noţiunilor de bază
utilizate în relaţiile de afaceri;
•
Însuşirea caracterului interdisciplinar al dreptului comercial;
•
Facilitarea accesului studenţilor la cunoaşterea şi aprofundarea principalelor aspecte ce influenţează în
mod semnificativ relaţiile economice şi comerciale.
•
Însuşirea conceptelor fundamentale ale dreptului comercial.
•
Formarea unei logici juridice, prin înţelegerea şi stăpânirea fenomenelor pur specifice ramurii dreptului
comercial.
•
Studierea problematicii primei părţi a programei oferă studentului posibilitatea cunoaşterii structurii şi
conceptelor fundamentale ale dreptului comercial, a mecanismelor de funcţionare a acestuia la nivelul
comercianţilor (agenţilor economici denumiți mai nou profesioniști).
•
Dobândirea capacităţii de a aplica informaţiile teoretice la soluţionarea unor cazuri.
• Cunoaşterea şi caracterizarea formelor de societă
ți și a principalelor tipuri de contracte utilizate în
activitatea economică și comercială.
• Familiarizarea studenţilor cu instituţii precum: societatea, registrul comerțului, camere de comerț, titluri de
valori, principiile și procedura insolvenței și altele specifice relaţiilor comerciale.
•

7.2 Obiectivele specifice

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.
Consideraţii introductive privind dreptul comercial și a societăților
comerciale în lumina Noului Cod civil și a Noului Cod de procedură
civilă
2.
Istoricul și izvoarele dreptului societăților comerciale
3.

Noţiunea de societate comercială. Obliga
ții profesionale. Fond de
comerț

4.

Formele societăţilor comerciale si clasificări posibile ale societăţilor
comerciale

5.

Personalitatea juridică a societăţii comerciale. Forme de organizare a
activităţii societăţilor comerciale în afara sediului principal
Actul constitutiv: condiții de fond și formă, conținut. Capital social,
aporturi

6.
7.

Constituirea societăţii comerciale. Neregularităţile privind constituirea
societăţii comerciale

8.

Funcționarea societăților comerciale: generalități.
Organele de decizie ale societăților comerciale

9.

Organele de administrare ale societăților comerciale

10.

Organele de control ale societăților comerciale.
Prevederi specifice altor forme de societate (SNC, SCS, SCA)

11.

Litigii legate de societățile comerciale

12.

Modificarea societăţilor comerciale

13.

Fuziunea și divizarea societăților comerciale

14.

Dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale

Metode de predare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point

Observaţii

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie,
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, dialog, prezentare power –
point, demonstraţie, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată,
exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată,
exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare

Bibliografie Obligatorie
•
Cristina Florescu, Zaira Bamberger, Societăți comerciale, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucure ști, 2011
•
Grigore Florescu, Cristina Florescu, Zaira Bamberger, Dreptul societăților comerciale, Curs universitar, Ed. Universul Juridic, București, 2010
•
St. Cărpenaru, Tratat de drept comercial roman, Ed. Universul juridic, București, 2012;
•
Ioan Schiau, Curs de drept comercial, Ed. Hamangiu, 2009
•
I. Schiau, Titus Prescure, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, Analize şi comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, 2009;
•
St. Cărpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea, Legea societăților comerciale. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, 2009;
•
S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, Drept comercial, Ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008
•
C. Gheorghe, Drept comercial, Ed. C.H. Beck, 2010
Bibliografie Facultativă
•
Lucian Săuleanu, Societăți comerciale. Studii., Ed. Universul juridic, 2012
•
Gh. Piperea, Drept comercial. Întreprinderea, Ed. Universul juridic, 2012
•
V. Nemeș, Drept comercial, Ed. Hamangiu, 2012
•
Crenguța Leaua, Dreptul afacerilor - Noțiuni generale de drept privat. Pentru invatamanul superior economic, Ed. Universul juridic, 2012
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bazil Oglindă, Dreptul afacerilor. Teoria generala. Contractul, Ed. Universul juridic, 2012
Ioana Alina Stancu, Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale, Practică judiciară, Ed. Hamangiu, 2011
Lucian Bojin, Acțiunea în anularea hotărârii adunării generale a acționarilor, Ed. Universal juridic, 2012
Daniel-Mihail Șandru, Societățile comerciale în Uniunea Europeana, Editura Universitara, 2006
C. Gheorghe, Societăți comerciale. Voința asociaților si voința sociala, Ed. All Beck, 2003
Marian Bratiș, Constituirea societăţii comerciale pe acţiuni, Ed. Hamangiu, 2008
Cristina Cucu, Marilena-Veronica Gavriş, Cătălin-Gabriel Bădoiu, Cristian Haraga, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 adnotată - Repere bibliografice, practică
judiciară, decizii ale Curţii Constituţionale, adnotări, Ed. Hamangiu, 2007
Sorana Popa, Societățile comerciale, Teorie si jurisprudență. Modele de act constitutiv, Ed. Universul juridic, 2007
Sorana Popa, Drept comercial, Teorie si practica judiciara, Ed. Universul juridic, 2008
C. Stoica, S. Cristea, Drept societar, Ed. Universitara, 2008
Gheorghe Piperea, Drept comercial. Volumul I si II, Ed. C.H. Beck, 2008, 2009
Lucian Săuleanu, Societățile comerciale. Adunările generale ale acționarilor, Ed. Hamangiu 2008
Crina-Mihaela Letea, Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, Ed. Hamangiu 2008
Ecaterina Ivanov, Patrimoniul societăților comerciale, Ed. C.H. Beck, 2008
C. Gheorghe, Drept comercial comunitar, Ed. Logisticon, 2005

8.2 Seminar/laborator
1. Consideraţii introductive privind dreptul comercial şi dreptul societăţilor
comerciale

Metode de predare
Dialog, demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare

2. Istoricul și izvoarele dreptului comercial și a societăților

Dialog, prezentare power –point,
exemplificare, teamwork, studii de caz.
Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.
Prezentare power –point, demonstraţie,
discutie dirijată, brainstorming,
exemplificare, teamwork, studii de caz.
Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, teamwork, studii de caz.
Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
exemplificare, teamwork, studii de caz.
Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.
Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.
Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.
Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.
Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.
Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.
Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.
Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.

3. Noţiunea de profesionist. Obligații profesionale. Fond de comerț

4. Formele societăţilor comerciale si clasificări posibile ale societăţilor comerciale
5.Personalitatea juridică a societăţii comerciale; Forme de organizare a activităţii
societăţilor comerciale în afara sediului principal
6. Actul constitutiv: conditii de fond și formă, continut. Capital social, aporturi
7. Constituirea societăţii comerciale. Neregularităţile privind constituirea societăţii
comerciale
8. Funcționarea societăților comerciale: generalități. Organele de decizie ale
societăților comerciale
9. Organele de administrare ale societăților comerciale

10. Organele de control ale societăților comerciale. Prevederi specifice altor forme
de societate (SNC, SCS, SCA)
11. Litigii legate de funcționarea societăților comerciale

12. Modificarea societăţilor comerciale

13. Fuziunea si divizarea societatilor comerciale

14. Dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale

Observaţii

Bibliografie Obligatorie
•
Cristina Florescu, Zaira Bamberger, Societati comerciale, Ed. FRM, Bucuresti, 2011
•
Grigore Florescu, Cristina Florescu, Zaira Bamberger, Dreptul societatilor comerciale, Curs universitar, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2010
•
Prof. Univ. Dr. Grigore Florescu, Drept comercial român, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2005
•
St. Carpenaru, Tratat de drept comercial roman, Ed. Universul juridic, Bucuresti, 2012;
•
Ioan Schiau, Curs de drept comercial, Ed. Hamangiu, 2009
•
I. Schiau, Titus Prescure, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, Analize şi comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, 2007;
•
St. Carpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea, Legea societatilor comerciale. Comentariu pe articole, Ed. C.H.Beck, 2009;
•
S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, Drept comercial, Ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008
•
Sorana Popa, Societatile comerciale, Teorie si jurisprudenta. Modele de act constitutiv, Ed. Universul juridic, 2007
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Bibliografie Facultativă
•
Sandru Daniel-Mihail, Societatile comerciale in Uniunea Europeana, Editura Universitara, Bucuresti, 2006
•
C. Gheorghe, Societati comerciale. Vointa asociatilor si vointa sociala, Ed. All Beck, 2003
•
Marian Bratis, Constituirea societăţii comerciale pe acţiuni, Ed. Hamangiu, 2008
•
Cristina Cucu, Marilena-Veronica Gavriş, Cătălin-Gabriel Bădoiu, Cristian Haraga, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 adnotată - Repere
bibliografice, practică judiciară, decizii ale Curţii Constituţionale, adnotări, Ed. Hamangiu, 2007
•
Sorana Popa, Societatile comerciale, Teorie si jurisprudenta. Modele de act constitutiv, Ed. Universul juridic, 2007
•
Sorana Popa, Drept comercial, Teorie si practica judiciara, Ed. Universul juridic, 2008
•
C. Stoica, S. Cristea, Drept societar, Ed. Universitara, 2008
•
Gheorghe Piperea, Drept comercial. Volumul I si II, Ed. C.H. Beck, 2008, 2009
•
Lucian Săuleanu, Societatile comerciale. Adunarile generale ale actionarilor, Ed. Hamangiu 2008
•
Crina-Mihaela Letea, Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, Ed. Hamangiu 2008
•
Ecaterina Ivanov, Patrimoniul societatilor comerciale, Ed. C.H. Beck, 2008
•
C. Gheorghe, Drept comercial comunitar, Ed. Logisticon, 2005
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a con ținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu
10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs
Promovarea evaluărilor pe parcurs
Evaluare finală – examen scris BlackBoard
80%
10.5 Seminar/laborator
Promovarea verificării pe parcurs
Evaluare pe parcurs 1 - scris BlackBoard
10%
Evaluare pe parcurs 2 - Referat
10%
10.6 Standard minim de performanţă
Minimale: (pentru nota 5)
•
Definirea raporturilor dreptului comercial cu alte discipline de drept si nu numai
•
Cunoaşterea principalelor forme de societate, constituirea și funcționarea lor, tipuri de contracte utilizate în relaţiile comerciale
•
Definirea principiilor dreptului comercial conform legisla ției în vigoare
•
Să dovedească însușirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conțină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului.
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FIŞA DISCIPLINEI
1.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/Jurist

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

III

Dreptul mediului
D/DR/3/5/6
Conf. univ. dr. Florin Făinişi
Conf. univ. dr. Florin Făinişi
Lect. univ. dr. George Gruia
2.6.Semestrul
5

2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activitati
3.7 Total ore studiu individual
32
3.9 Total ore pe semestru
74
3.10 Număr de credite
5

E

2
28

2.8. Regimul disciplinei

DO

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

1
14
ore
14
7
7
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Este necesar ca sala de curs să fie dotată cu lap-top şi un sistem de proiecţie sau tablă
Activitatea de seminar se desfăşoară în sala de clasă cu tablă şi acces la internet

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
•
•
•
•
•
•

utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic
aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale
interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional şi dreptul european
aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă
utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor

•
•
•

realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă, cu respectarea palierelor ierarhice
utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o
limbă de circulaţie internaţional

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cunoaşterea şi aprofundarea noţiunilor şi principilor dreptului mediului;
7.2 Obiectivele specifice

Cunoaşterea şi înţelegerea instituţiilor, politicilor şi mecanismelor de protectie a mediului;
Cunoaşterea normelor privind protecţia mediului

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.
Obiectul şi izvoarele dreptului mediului. Principiile şi modalităţile de
aplicare a reglementărilor dreptului mediului
2.
Instituţiile cu atribuţii în protejarea mediului
3.
Protecţia juridică a atmosferei
4.
Protecţia jurídică a solului
5.
Protecţia juridică a apei
6.
Protecţia juridică a subsolului
7.
Protecţia juridică a pădurilor
8.
Protecţia faunei terestre şi acvatice
9.
Protecţia juridică a animalelor domestice
10. Protecţia juridică a păsărilor. Noţiune; necesitatea protecţiei habitatelor şi

Metode de predare
Prelegere, prezentare power point

Observaţii

Prelegere, prezentare power point
Prelegere, prezentare power point
Prelegere, prezentare power point
Prelegere, prezentare power point
Prelegere, prezentare power point
Prelegere, prezentare power point
Prelegere, prezentare power point
Prelegere, prezentare power point
Prelegere, prezentare power point
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a conservării speciilor; sancţiuni în domeniu
11. Protecţia juridică a florei
12. Regimul ariilor naturale protejate
13. Protecţia juridică a aşezărilor umane
14. Regimul juridic al produselor si substanţelor toxice
Bibliografie obligatorie:

Prelegere, prezentare power point
Prelegere, prezentare power point
Prelegere, prezentare power point
Prelegere, prezentare power point

Florin Făinişi, Dreptul Mediului, Editura Fundaţia România de Maine, Bucureşti, 2011;
Mircea Duţu, Dreptul mediului, Ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
Bibliografie opţională:
Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ed. A 3-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Universul Juridic, 2008;
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
1.
Obiectul şi izvoarele dreptului mediului. Principiile şi Discuţii libere, dezbateri pe teme ridicate de studenţi
modalităţile de aplicare a reglementărilor dreptului mediului.
Instituţiile cu atribuţii în protejarea mediului.
1.
Protecţia juridică a atmosferei şi solului.
Discuţii libere, dezbateri pe teme ridicate de studenţi,
discutie dirijată, exemplificare, prezentări sintetice
2.
Protecţia juridică a apei şi subsolului.
Discuţii libere, dezbateri pe teme ridicate de studenţi,
discutie dirijată, exemplificare, prezentări sintetice
3.
Protecţia juridică a pădurilor şi faunei terestre şi acvatice.
Discuţii libere, dezbateri pe teme ridicate de studenţi,
discutie dirijată, exemplificare, prezentări sintetice
4.
Protecţia juridică a animalelor domestice şi a păsărilor. Noţiune; Discuţii libere, dezbateri pe teme ridicate de studenţi,
necesitatea protecţiei habitatelor şi a conservării speciilor; sancţiuni discutie dirijată, exemplificare, prezentări sintetice
în domeniu.
5.
Protecţia juridică a florei. Regimul ariilor naturale protejate.
Discuţii libere, dezbateri pe teme ridicate de studenţi,
discutie dirijată, exemplificare, prezentări sintetice
6.
Protecţia juridică a aşezărilor umane
Discuţii libere, dezbateri pe teme ridicate de studenţi,
discutie dirijată, exemplificare, prezentări sintetice
7.
Regimul juridic al produselor şi substanţelor toxice.
Discuţii libere, dezbateri pe teme ridicate de studenţi,
discutie dirijată, exemplificare, prezentări sintetice
Bibliografie obligatorie:
Florin Făinişi, Dreptul Mediului, Editura Fundaţia România de Maine, Bucureşti, 2011;
Mircea Duţu, Dreptul mediului, Ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
Bibliografie opţională:
Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ed. A 3-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Universul Juridic, 2008

Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului.
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a con ținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu
10. Evaluare

Tip activitate

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs

Promovarea verificării pe parcurs
10.6 Standard minim de performanţă
Să dovedească însuşirea minimă a materiei;
Răspunsurile să nu conţină erori grave;
Activitate medie în timpul semestrului.

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală - examen scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 1- scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

10.3 Pondere din nota
finală
80%
10%
10 %
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FIŞA DISCIPLINEI
1.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti

1.3.Departamentul

Ştiinţe Juridice şi Administrative

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

Studii juridice
Licenţă
Drept/Jurist

IV

Drept civil. Succesiuni
D/DR/3/6/7
Lect. univ. drd. Diana Anca Artene
Lect. univ. drd. Diana Anca Artene
2.6.Semestrul
6
2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
64
3.9 Total ore pe semestru
120
3.10 Număr de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

2
28

E

2.8. Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DO

2
28
ore
28
14
14
4
4
-

Drept civil. Persoanele.
Drept Civil Drepturi Reale

4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia.
Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi ocazional cu materiale multimedia

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
•
•
•
•
•
•

Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, din domeniul dreptului civil.
Folosirea limbajului juridic de specialitate în elaborarea referatelor în domeniul dreptului civil.
Identificare prevederilor legale din legislaţia românească aplicabile într-un context determinat.
Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
Elaborarea de referate ştiinţifice utilizând legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa în domeniul dreptului civil.
Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor.

•
•
•

Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului.
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice.
Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o
limbă străină de circulaţie internaţională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Dezvoltarea şi aprofundarea unor cunoştinţe învăţate de către studenţi pe parcursul primilor doi ani de studii
la disciplinele de drept civil, cu precădere la Drept civil . Persoanele şi Drept civil. Drepturi reale
7.2 Obiectivele specifice
1.
La disciplina Drept civil Succesiuni studenţii vor fi învăţaţi o serie de noţiuni şi instituţii legate
moştenire.
2.
Se va cerceta o instituţie studiată pe scurt la Drept civil. persoanele: persoana fizică, şi alta la Drept
civil drepturi reale- patrimoniul care vor fi analizate, pe larg , din perspectiva relaţiilor mortis causa
3.
Se va studia moştenirea legală, clasele de moştenitori şi regulile aplicabile acestora.
4.
Studenţii vor afla despre reprezentarea succesorală dar şi despre drepturile succesorale ale soţului
supravieţuitor.
5.
Studenţii se vor familiarize cu noşiunea de moştenire testamentară, precum şi cu diversele forme de
testament.
6.
Studenţii vor afla despre rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă
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8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.
Moştenirea – curs intoductiv: Definiţie . Felurile moştenirii (2 ore)
2.
Deschiderea moştenirii: data şi locul deschiderii acesteia. Condiţiile
generale ale dreptului de moştenire (4 ore)
3.
Moştenirea legală. Principiile moştenirii legale. Reprezentarea
succesorală (4 ore)
4.
Clasele de moştenitori (4 ore)
5.
Soţul supravieţuitor. Moştenirea vacant (2 ore)
6.
Testamentul. Caractere . cuprins. Condiţii de fond şi formă. Formele
testamentului (4 ore)
7.
Legatul. Exheredarea (2 ore)
8.
Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile
succesiunii. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă (2 ore)
9.
Dreptul de opţiune succesorală. Transmiterea patrimoniului succesoral
şi dobândirea posesiunii moştenirii (2 ore)
10. Indiviziunea succesorală. Raportul donaţiilor Împărţeala moştenirii (2
ore)
Bibliografie obligatoroe:

Metode de predare

Observaţii

Prelegerile sunt axate pe utilizarea de
suport power-point şi pe acces la resurse
multimedia.

Se recomandă studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportu-lui de curs pentru a
putea interacţiona în timpul predării.
Suportul este afişat în prealabil pe
blackboard

Diana Anca Artene Drept civil. Succesiuni, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2012
Danuţ Cornoiu Drept civil. Succesiuni, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2011
Codul civil.
Legea 71/2010 privind punerea în aplicare a Codului civil
8.2 Seminar/laborator

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Seminar introductive. Discutarea cerinţelor de pregătire a temelor de
seminar şi a elaborării unui proiect de grup sau individual în vederea celei
de a doua evaluări pe parcurs. (2 ore)
Moştenirea – curs intoductiv: Definiţie . Felurile moştenirii. Deschiderea
moştenirii: data şi locul deschiderii acesteia (4 ore)
Condiţiile generale ale dreptului de moştenire. Moştenirea legală. Principiile
moştenirii legale. Reprezentarea succesorală (4 ore)
Clasele de moştenitori (4 ore)
Soţul supravieţuitor. Moştenirea vacant (2 ore)
Seminar recapitulativ în vederea evaluării pe parcurs (4 ore)
Testamentul. Caractere . Cuprins. Condiţii de fond şi formă . Formele
testamentului (2 ore)
Legatul. Exheredarea Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de
bunurile succesiunii. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă (2 ore)
Dreptul de opţiune succesorală Transmiterea patrimoniului succesoral şi
dobândirea posesiunii moştenirii. Indiviziunea succesorală. Raportul
donaţiilor. Împărţeala moştenirii (2 ore)
Seminar recapitulative în vederea evaluării finale (2 ore)

Bibliografie facultativa :

Metode de predare
Discuţie

Observaţii
Studenţii vor avea asupra lor Codul civil

Analiza elementelor predate. Studii de caz
Analiza elementelor predate. Scurte analize
comparative. Studii de caz
Discuţie pe scheme
Analiza elementelor predate. Scurte analize
comparative. Studii de caz
Trecerea în revistă a elementelor predate.
Studii de caz. Teste grilă
Prima evaluare pe parcurs(prima oră)
Analiza elementelor predate(a doua oră)
Analiza elementelor predate. Scurte analize
comparative. Studii de caz
Analiza elementelor predate. Scurte analize
comparative. Studii de caz
Trecerea în revistă a elementelor predate.
Studii de caz. Teste grilă

Diana Anca Artene Drept civil. Succesiuni, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2012
Danuţ Cornoiu Drept civil. Succesiuni, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2011
Liviu Sanciulescu. Curs de drept civil succesiuni, Editura Hamangiu, 2012
Codul civil.
Legea 71/2010 privind punerea în aplicare a Codului civil
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
•
•

Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu
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10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs
Promovarea verificării pe parcurs

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală – examen oral
Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

10.3 Pondere din nota finală
80%
10%
10%

10.6 Standard minim de performanţă
•
Să dovedească însuşirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului

3

FIŞA DISCIPLINEI
1.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/Jurist

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

III

Drept Penal (Partea Specială) II
D/DR/3/6/8
Prof. univ. dr. Doinel Dinuică
Prof. univ. dr. Doinel Dinuică
Asist. univ. Grecu Polixenia
2.6.Semestrul
6 2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
64
3.9 Total ore pe semestru
120
3.10 Număr 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
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

E
2
28

2.8.Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DO
2
28
ore
28
14
14
4
4
-

Studierea disciplinelor Drept penal. Parte Generală 1 şi Drept penal. Parte Generală 2
Abilitatatea de a lucra în echipa, observația, spiritul critic
•
•

Video proiector
Sală cu tablă magnetică

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
1. Dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor pentru înţelegerea specificului instituţiilor de drept romanesc in contextul evolutiei dreptului internaţional.
2. Formarea de specialişti în domeniu prin cunoaşterea principiilor fundamentale, a normelor şi instrumentelor juridice care influenţează evolutia si sensul
acesteia în domeniul dreptului penal.
3. Facilitarea accesului studenţilor la cunoaşterea şi aprofundarea principalelor aspecte ce influenţează în mod semnificativ evolutia statului şi a dreptului
contemporan.
4. Aprofundarea normelor ce reglementează diferite raporturi juridice de drept penal, respectiv modul în care au evoluat în Europa si in lume ramurile
dreptului cu evidentierea impactului la nivelul legislatiei romane si a interconditionarilor.
1. abilitatea de lucru în echipă
2. interpretarea corectă şi aplicarea concretă a principiilor dreptului procesual penal;
3. utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării
4. rezolvarea unor probleme în domeniu şi luarea deciziilor
5. cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice
6. atitudine responsabilă faţă de formarea continuă, înţeleasă ca element sine qua non al reuşitei profesionale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
•
Capacitatea de analiză şi sinteză
•
Cunoştinţe generale de bază
•
Capacitatea de evaluare şi autoevaluare
•
Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii
•
Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţe dobândite
•
Abilităţi de cercetare
•
Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei
•
Capacitatea de a interpreta legile
•
Cunoaşterea jurisprudenţei
•
Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum şi cu tratatele şi convenţiile
internaţionale.
7.2 Obiectivele specifice
Studierea, înţelegerea şi dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la drept, în generalitatea şi esenţialitatea sa, a
conceptelor, principiilor şi legităţilor fundamentale ale fenomenului juridic care au o însemnătate principală pentru dezvoltarea
celorlalte ştiinţe juridice. Aprofundarea cunoștințelor de drept penal-partea speciala.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Infracțiunile contra autorității: ofensa adusă unor însemne, ultrajul, uzurparea de
calități oficiale , portul nelegal de decorații sau semne distinctive, sustragerea sau
distrugerea de înscrisuri, ruperea de sigilii , sustragerea de sub sechestru
Infracţiunile care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi
reglementate de lege - infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul.

Metode de predare
Prelegere, dezbatere, studiu de caz

Observaţii

Prelegere, dezbatere, studiu de caz
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Infracţiunile care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi Prelegere, dezbatere, studiu de caz
reglementate de lege - infracţiunile care împiedică înfăptuirea justiţiei.
Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi Prelegere, dezbatere, studiu de caz
reglementate de lege - infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate.
Infracţiunile care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi Prelegere, dezbatere, studiu de caz
reglementate de lege - infracţiunile privitoare la regimul stabilit pentru unele
activităţi reglementate de lege.
Infracțiunile de fals.
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Infracţiunile la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice: Specula, Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Înşelăciunea la măsurătoare, Înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor,
Divulgarea secretului economic, Contrafacerea obiectului unei invenții, Punerea în
circulație a produselor contrafăcute, Concuren
ța neloială, Nerespectarea
dispozițiilor privind operații de import sau export, Deturnarea de fonduri,
Nerespectarea dispozițiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri.
Infracţiunile care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială - infracţiunile
contra familiei: Bigamia, Abandonul de familie, Relele tratamente aplicate
minorului, Nerespectarea măsurilor privind încredin țarea minorului.
Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială - infracţiunile Prelegere, dezbatere, studiu de caz
contra sănătăţii publice: Zădărnicirea combaterii bolilor, Contaminarea venerică şi
transmiterea sindromului, imunodeficitar dobândit, Sustragerea de la tratament
medical, Răspândirea bolilor la animale sau plante, Infectarea apei, Traficul de
substanțe toxice, Falsificarea de alimente sau alte produse.
Infracţiunile care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială - infracţiunile Prelegere, dezbatere, studiu de caz
privitoare la asistenţa celor aflați în primejdie: Punerea în primejdie a unei persoane
în neputință de a se îngriji, Lăsarea fără ajutor, Lăsarea fără ajutor prin omisiunea
de înştiințare.
Infracţiunile care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială - alte Prelegere, dezbatere, studiu de caz
infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială: Instigarea la
discriminare, Împiedicarea libertății cultelor, Profanarea de morminte, Tulburarea
folosinței locuinței, Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii
publice, Încăierarea, Asocierea pentru săvârşirea de infracțiuni, Instigarea publică
şi apologia infracțiunilor,
Răspândirea de materiale obscene, Cerşetoria, Prostituția, Proxenetismul, Jocul de
noroc.
Infracţiunile contra capacităţii de apărare a României.
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Infracțiunile contra păcii și omenirii: Propaganda pentru razboi, Genocidul,
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Tratamentele neomenoase, Distrugerea unor obiective si însusirea unor bunuri,
Distrugerea, jefuirea sau însusirea unor valori cultural.
Infracțiuni prevăzute în legi penale speciale: Infractiunile informatice, Traficul și Prelegere, dezbatere, studiu de caz
consumul illicit de droguri, Traficul de personae.
Bibliografie
Minimală obligatorie:
1.Dinuică Doinel, Drept penal – partea specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
2.Dinuică Doinel, Drept penal special, Aspecte teoretice şi de practică judiciară, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004;
3 Diaconescu Gheorghe ş.a., Drept penal. Partea specială, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.
Facultativă:
1. Tudorel Toader, Drept penal român. Partea speciala. Editia a 5-a, revizuita si adaugita, Editura Hamangiu, 2010;
2. Nistoreanu Gh., Boroi Alexandru, Drept penal-partea speciala,Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Infracțiunile contra autorității si infracţiunile care aduc atingere unor activităţi de
Dezbatere, studiu de caz
4 ore
interes public sau altor activităţi reglementate de lege
Infracțiunile de fals
Dezbatere, studiu de caz
4 ore
Infracţiunile la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice
Dezbatere, studiu de caz
4 ore
Infracțiunile contra familiei, contra sănătăţii publice, privitoare la asistenţa celor
Dezbatere, studiu de caz
4 ore
aflați în primejdie și alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind
convieţuirea socială
Infracţiunile contra capacităţii de apărare a României
Dezbatere, studiu de caz
4 ore
Infracțiunile contra păcii și omenirii
Dezbatere, studiu de caz
4 ore
Infracțiuni prevăzute în legi penale speciale
Dezbatere, studiu de caz
4 ore
Bibliografie Obligatorie:
1.Dinuică Doinel, Drept penal – partea specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
2.Dinuică Doinel, Drept penal special, Aspecte teoretice şi de practică judiciară, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004;
3 Diaconescu Gheorghe ş.a., Drept penal. Partea specială, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.
Bibliografie Facultativă:
1. Tudorel Toader, Drept penal român. Partea speciala. Editia a 5-a, revizuita si adaugita, Editura Hamangiu, 2010;
2. Nistoreanu Gh., Boroi Alexandru, Drept penal-partea speciala,Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a con ținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

2

10. Evaluare

Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs
Promovarea verificării pe parcurs

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală – examen scris
Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

10.3 Pondere din nota finală
80%
10%
10%

10.6 Standard minim de performanţă
•
Să dovedească însuşirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului

3

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

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/Jurist
Drept Procesual Penal II
D/DR/3/6/9
Prof. univ. dr. Nicu Jidovu
Prof. univ. dr. Nicu Jidovu

III

Asist. univ. Loredana Mariana Gîrniţă
2.6 Semestrul

6

2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
64
3.9 Total ore pe semestru
120
3.10 Număr 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
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

•
•

E
2
28

2.8.Regimul disciplinei
3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DO
2
28
ore
28
14
14
4
4
-

Studierea disciplnei Drept penal. Parte Generală şi parte specială
Abilitatatea de a lucra in echipa, observatia, spiritul critic
•
•

Videoproiector
Clasă cu tablă magnetică

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cunoaşterea şi înţelegerea noțiunilor specifice dreptului procesual penal
Explicarea şi interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei, interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenţei în materie
Compentenţe instrumental – aplicative, respectiv proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente
de investigare şi de aplicare. Dezvoltarea abilităţii de a aplica în practică elementele teoretice dobândite
Competenţe atitudinale, respectiv manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific/cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi
relaţii democratice/promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice/valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice/angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare/participarea
la propria dezvoltare profesională). Dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea teoretică şi practică în domeniu, cunoaşterea evoluţiei legislative în
materie – condiţii indispensabile pentru o abordare corectă, ca practician al dreptului, a nenumăratelor situaţii concrete care implică instituţii de procedură penală.
1. abilitatea de lucru în echipă
2. interpretarea corectă şi aplicarea concretă a principiilor dreptului familiei;
3. utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării
4. rezolvarea unor probleme în domeniu şi luarea deciziilor
5. cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice
6.atitudine responsabilă faţă de formarea continuă, înţeleasă ca element sine qua non al reuşitei profesionale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
•
Prezentarea conceptelor de bază şi a principiilor fundamentale ale dreptului procesual penal
•
Cunoaşterea şi analiza principalelor instituţii ale dreptului procesual penal
•
Studiul şi aprofundarea practicii judiciare în materie în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională.
7.2 Obiectivele specifice
•
reliefarea rolului cunoaşterii legislaţiei de dreptul procesual penal;
•
identificarea conceptelor, teoriilor şi instituţiilor specifice dreptului procesual penal, înţelegerea şi asimilarea acestora;
•
realizarea interconexiunii între teorie şi aplicarea în practică a instrumentelor esenţiale privind abordarea din punct de vedere
legislativ a problematicii procedurii penale.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Urmarirea penala
Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala
Suspendarea urmaririi penale
Trimiterea in judecata
Dispozitii generale privind judecata
Judecata in prima instanta: participantii
Judecata in prima instanta: obiectul judecatii in prima instanta
Caile ordinare de atac
Executarea hotararilor penale
Punerea in executare a pedepselor complementare
Punerea in executare a masurilor de siguranta
Proceduri speciale
Procedura in cauzele cu infractori minori
Procedura reabilitarii judecatoresti

Metode de predare
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Prelegere, dezbatere, studiu de caz

Observaţii

1

Bibliografie Obligatorie:
I.NEAGU, Tratat de Drept Procesual Penal, Partea Specială, Ediía a II a revăzută şi adăugită, Ed. Universul juridic, 2010.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Obiectul si principiile urmaririi penale
Dezbatere, studiu de caz
Desfasurarea urmaririi penale
Dezbatere, studiu de caz
Sesizarea instantei de judecata prin plangerea persoanei vatamate
Dezbatere, studiu de caz
Faza procesuala a judecatii in prima instanta
Dezbatere, studiu de caz
Caile de atac ordinare
Dezbatere, studiu de caz
Caile extraordinare de atac
Dezbatere, studiu de caz
Proceduri speciale
Dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimală obligatorie:
I.NEAGU, Tratat de Drept Procesual Penal, Partea Specială, Ediía a II a revăzută şi adăugită, Ed. Universul juridic, 2010.

Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a con ținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

10. Evaluare

Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs
Promovarea verificării pe parcurs

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală – examen scris
Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard
Evaluarea pe parcurs 2 - Referat

10.3 Pondere din nota finală
80%
10%
10%

10.6 Standard minim de performanţă
•
Să dovedească însuşirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului

2

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

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
DREPT SI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ BUCUREȘTI
DREPT
STUDII JURIDICE
LICENȚĂ
DREPT/ JURIST

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei

DREPT COMERCIAL II
D/DR/3/6/10

2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Lect.univ.dr. Sabău Mirela
Lect.univ.dr. Sabău Mirela
2.5Semestrul
6

III

2.6 Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
64
3.9 Total ore pe semestru
120
3.10 Număr de credite
5

E

2
28

2.7Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DS

2
28
ore
28
14
14
4
4
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
•
Discipline anterioare recomandate (unde este cazul)
Teoria generala a dreptului, Drept civil
4.2 de competenţe
•
Nu este cazul
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

• Nu este cazul
• Nu este cazul

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
- Cunoaşterea noţiunilor de bază specifice dreptului comercial II: procedura insolvenţei, obligaţiile comerciale şi contractele comerciale, titlurile comerciale
de valoare, precum şi înţelegerea mecanismului de funcţionare al acestor instituţii de drept comercial contemporan;
- Utilizarea adecvată a conceptelor şi principiilor fundamentale ale dreptului comercial II în procesul complex actual de globalizare.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei Drept
comercial II)
- Interpretarea conţinutului teoretic şi practic al disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de specialist în domeniul procedurii insolvenţei, obligaţiilor
comerciale şi contractelor comerciale, titlurilor comerciale de valoare si al armonizării cu legislaţia europeană;
- Înţelegerea modalităţilor de implementare a cunoştinţelor teoretice în cazuistică.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de
investigare şi de aplicare).
- Studiul instituţiilor şi principiilor de largă aplicabilitate în domeniul procedurii insolvenţei, obligaţiilor comerciale şi contractelor comerciale, titlurilor
comerciale de valoare , în special aspecte practice, rezultate din litigii generate în legătură cu această materie;
- Aplicarea tehnicilor specifice procedurii insolvenţei, obligaţiilor comerciale şi contractelor comerciale, titlurilor comerciale de valoare ; aspecte practice
legate de desfăşurarea procedurii insolvenţei, efectele deschiderii procedurii,procedura reorganizarii si procedura falimentului,cazurile de aplicare a
acestora ,răspunderea pentru aplicarea procedurii insolvenţei;
- Redactarea de modele de planuri de reorganizare,de contracte comerciale (contractul de vânzare-cumpărare comercială, contractul de mandat
comercial, contractul de comision , contractul de cont curent, contractul de report, contractul de leasing, contractul de franciză si alte contracte comerciale
), de titluri comerciale de valoare .
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific/cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice/ valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice/
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu
responsabilităţi similare/participarea la propria dezvoltare profesională)
- Cultivarea sentimentului de respect pentru valorile culturale şi morale naţionale, comunitare şi internaţionale;
- Combaterea oricăror forme de fraudă, prevenirea contravenţiilor şi infracţiunilor la lege în materie;
- Redactarea de lucrări ştiinţifice pentru diseminarea cunoştinţelor acumulate şi participarea la evenimente şi sesiuni ştiinţifice în domeniu, posibilitatea de
a participa la diverse seminarii şi conferinţe în materie;
- Familiarizarea studenţilor cu schimbările din economia românească, determinate de procesul implementării mecanismelor şi instituţiilor statului de drept,
care au generat o dinamică accentuată a normelor de drept, pentru permanenta adaptare şi aplicare corectă a principiilor de drept, a realităţii vieţii
economice în materie comercială etc.

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

1

7.1 Obiectivul general al disciplinei

•
•
•
•
•
•
•
•

7.2 Obiectivele specifice

•
•
•
•
•
•

Cunoaşterea stadiului actual de evoluţie a prevederilor legale din acest domeniu al dreptului comercial;
Studierea şi aprofundarea unei reglementări unitare şi general aplicabile instituţiilor şi principiilor de
largă aplicabilitate în domeniul procedurii insolvenţei, obligaţiilor comerciale şi contractelor comerciale,
titlurilor comerciale de valoare în România;
Abordarea totodată a unor instituţii şi principii de drept comercial de largă aplicabilitate, în special cu
aplecare asupra unor aspecte practice, rezultate din litigii generate în legătură cu această materie;
Însuşirea unor tendinţe şi concepţii doctrinare actuale din România şi din alte ţări europene în
reglementarea domeniului comercial;
Dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor pentru înţelegerea specificului instituţiilor de drept comercial în
cadrul relaţiilor economice internaţionale, în condiţiile globalizării;
Formarea de specialişti în domeniul dreptului comercial, prin cunoaşterea şi definirea noţiunilor de bază
utilizate în relaţiile comerciale;
Însuşirea caracterului interdisciplinar al materiei dreptului comercial II;
Facilitarea accesului studenţilor la cunoaşterea şi aprofundarea principalelor aspecte ce influenţează în
mod semnificativ relaţiile economice şi comerciale.
Însuşirea conceptelor fundamentale ale materiei dreptului comercial II.
Formarea unei logici juridice, prin înţelegerea şi stăpânirea fenomenelor pur specifice ramurii dreptului
comercial.
Studierea problematicii părţii a doua-a a programei oferă studentului posibilitatea cunoaşterii structurii şi
conceptelor fundamentale aplicabile instituţiilor: procedurii insolvenţei, obligaţiilor comerciale şi
contractelor comerciale, titlurilor comerciale de valoare.
Dobândirea capacităţii de a aplica informaţiile teoretice la soluţionarea unor cazuri.
Cunoaşterea şi caracterizarea principalelor tipuri de contracte utilizate în activitatea economică
și
comercială.
Familiarizarea studenţilor cu instituţii precum: procedura insolvenţei, obligaţiile comerciale şi contractele
comerciale, titlurile comerciale de valoare .

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.
Consideraţii introductive privind procedura insolvenţei. Domeniul de
aplicare al Legii nr. 85/2006. Definiţia şi caracterele procedurii
insolvenţei.
2.
Condiţiile necesare pentru aplicarea procedurii insolvenţei. Condiţii de
fond şi de formă. Insolvenţa debitorului.

Metode de predare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie,

3.

Participanţii la procedura insolvenţei: instanţele judecătoreşti,
judecătorul-sindic, adunarea creditorilor, comitetul creditorilor,
administratorul special, administratorul judiciar, lichidatorul.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată

4.

Desfăşurarea procedurii insolvenţei. Cererile introductive. Deschiderea
procedurii. Efectele deschiderii procedurii. Primele măsuri. Notificarea.
Declararea şi verificarea creanţelor creditorilor. Situaţia unor acte
juridice încheiate de debitor. Acte juridice frauduloase. Acte realizate
de debitor privind constituirea sau transferul de drepturi patrimoniale
către terţi.
Planul de reorganizare. Propunerea şi conţinutul planului. Admiterea şi
publicarea planului. Acceptarea (votarea) planului. Confirmarea
planului. Reorganizarea .
Falimentul. Cazurile de aplicare a procedurii falimentului. Efectuarea
lichidării bunurilor din averea debitorului. Distribuirea sumelor realizate
în urma lichidării. Închiderea procedurii. Răspunderea pentru aplicarea
procedurii insolvenţei. Generalităţi. Răspunderea civilă. Răspunderea
penală.
Generalităţi privind contractele din activitatea comerciala. Încheierea
contractelor comerciale. Principiul libertăţii contractuale. Încheierea
contractelor. Principiul executării obligaţiilor. Preţul în obligaţiile
comerciale. Locul executării obligaţiilor comerciale. Solidaritatea
obligaţiilor. Regimul juridic al dobânzilor.
8. Probaţiunea obligaţiilor comerciale. Probele specifice dreptului
comercial. Prescripţia extinctivă în materie comercială. Noţiunea si
reglementarea legală a prescripţiei. Termenele de prescripţie în
materie comercială. Suspendarea şi întreruperea prescripţiei.
Contractul de vânzare. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului
de vânzare. Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare.
Efectele contractului de vânzare.Contractul de furnizare. Noţiunea şi
caracterele juridice ale contractului de furnizare. Condiţiile de validitate
si efectele contractului de furnizare. Contractul de mandat. Noţiunea şi
trăsăturile caracteristice ale contractului de mandat. Condiţii de
validitate ale contractului de mandat. Efectele contractului de mandat.
Contractul de comision. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului
de comision. Condiţiile de validitate ale contractului de comision.
Efectele contractului de comision. Încetarea contractului de comision.
Contractul de consignaţie. Noţiunea şi caracterele juridice ale
contractului de consignaţie. Condiţiile de valabilitate ale contractului de
consignaţie. Efectele contractului de consignaţie. Încetarea contractului
de consignaţie.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare

Contractul de report. Noţiunea şi condiţiile contractului de report.
Efectele contractului de report. Încetarea contractului de report.
Contractul de cont curent. Noţiunea şi caracterele juridice ale
contractului de cont curent. Efectele contractului de cont curent.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Observaţii

Prelegere, dialog, prezentare power –
point, demonstraţie, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
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Încheierea contului curent. Încetarea contractului de cont curent.
12.

13.

14.

Contractul de leasing. Noţiunea, natura juridică şi caracterele juridice
ale contractului de leasing. Condiţiile de validitate ale contractului de
leasing. Formele contractului de leasing. Efectele contractului de
leasing. Asigurarea bunurilor. Încetarea contractului de leasing. Litigii
şi alte aspecte din executarea contractului de leasing. Contractul de
franciză. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de franciză.
Condiţii generale privind încheierea contractului de franciză. Condiţiile
de validitate ale contractului de franciză.
Know-how-ul. Efectele si încetarea contractului de franciză.
Contractul de agenţie. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului
de agenţie. Condiţiile de valabilitate ale contractului de agenţie.
Efectele si încetarea contractului de agenţie.
Contractul de expediţie. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului
de expediţie. Efectele si încetarea contractului de expediţie.
Noţiunea, clasificarea şi caracteristicile titlurilor de credit.
Cambia. Noţiunea si caracterele cambiei. Funcţiile cambiei. Condiţiile
de validitate ale cambiei. Transmiterea cambiei (girul). Garantarea
cambiei (avalul). Acceptarea cambiei. Plata cambiei. Consecinţele
neplăţii cambiei. Executarea cambială. Excepţiile cambiale. Prescripţia
acţiunilor cambiale. Acţiunile extracambiale.
Biletul la ordin.
Noţiunea şi caracterele biletului la ordin. Condiţiile de formă ale
biletului la ordin. Cecul. Noţiunea, caracterele şi premisele emiterii
cecului. Condiţiile de valabilitate ale cecului. Transmiterea cecului.
Garantarea plăţii cecului. Avalul. Plata cecului. Formele cecului.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată,
exemplificare

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată,
exemplificare

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare

Bibliografie
Obligatorie (minimală)
1.
Olia-Maria Corsiuc,Elena-Claudia Giurgea, Drept comercial, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2009;
2.
Olia-Maria Corsiuc, Drept comercial, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007;
3.
St. D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial roman, Ed. Universul juridic, București, 2012;
4.
Ioan Schiau, Curs de drept comercial, Ed. Hamangiu, 2009;
5.
Olia-Maria Corsiuc, Drept comercial român pentru învăţământul economic, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2005;
6.
S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, Drept comercial, Ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
7.
C. Gheorghe, Drept comercial, Ed. C.H. Beck, 2010;
8.
Radu N.Catană, Drept comercial in powerpoint, Editura Universul juridic, București, 2013.
Suplimentară (facultativă)
9.
Gh. Piperea, Drept comercial. Întreprinderea, Ed. Universul juridic, 2012
10.
V. Nemeș, Drept comercial, Ed. Hamangiu, 2012
11.
Bazil Oglindă, Dreptul afacerilor. Teoria generala. Contractul, Ed. Universul juridic, 2012
12.
Ioana Alina Stancu, Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale, Practică judiciară, Ed. Hamangiu, 2011
13.
Lucian Bojin, Acțiunea în anularea hotărârii adunării generale a acționarilor, Ed. Universal juridic, 2012
14.
Daniel-Mihail Șandru, Societățile comerciale în Uniunea Europeana, Editura Universitara, 2006
15.
C. Gheorghe, Societăți comerciale. Voința asociaților si voința sociala, Ed. All Beck, 2003
16.
Cristina Cucu, Marilena-Veronica Gavriş, Cătălin-Gabriel Bădoiu, Cristian Haraga, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 adnotată - Repere bibliografice, practică
judiciară, decizii ale Curţii Constituţionale, adnotări, Ed. Hamangiu, 2007
17.
Sorana Popa, Societățile comerciale, Teorie si jurisprudență. Modele de act constitutiv, Ed. Universul juridic, 2007
18.
Sorana Popa, Drept comercial, Teorie si practica judiciara, Ed. Universul juridic, 2008
19.
C. Stoica, S. Cristea, Drept societar, Ed. Universitara, 2008
20.
Gheorghe Piperea, Drept comercial. Volumul I si II, Ed. C.H. Beck, 2008, 2009
21.
Crina-Mihaela Letea, Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, Ed. Hamangiu 2008
22.
Ecaterina Ivanov, Patrimoniul societăților comerciale, Ed. C.H. Beck, 2008
23.
C. Gheorghe, Drept comercial comunitar, Ed. Logisticon, 2005
8.2 Seminar/laborator
1. Consideraţii introductive privind procedura insolvenţei. Domeniul de aplicare al
Legii nr. 85/2006. Definiţia şi caracterele procedurii insolvenţei.

Metode de predare
Dialog, demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare

2. Condiţiile necesare pentru aplicarea procedurii insolvenţei.Condiţii de fond şi de
formă. Insolvenţa debitorului.

Dialog, prezentare power –point,
exemplificare, teamwork, studii de caz.

3. Participanţii la procedura insolvenţei: instanţele judecătoreşti ,judecătorulsindic,adunarea creditorilor, comitetul creditorilor, administratorul special ,
administratorul judiciar, lichidatorul.

Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.
Prezentare power –point, demonstraţie,
discutie dirijată, brainstorming,
exemplificare, teamwork, studii de caz.

4. Desfăşurarea procedurii insolvenţei. Cererile introductive. Deschiderea
procedurii. Efectele deschiderii procedurii. Primele măsuri. Notificarea. Declararea
şi verificarea creanţelor creditorilor. Situaţia unor acte juridice încheiate de debitor.
Acte juridice frauduloase. Acte realizate de debitor privind constituirea sau
transferul de drepturi patrimoniale către terţi.
5. Planul de reorganizare. Propunerea şi conţinutul planuluiAdmiterea şi publicarea
planului. Acceptarea (votarea) planului. Confirmarea planului. Reorganizarea.
6. Falimentul. Cazurile de aplicare a procedurii falimentului. Efectuarea lichidării
bunurilor din averea debitorului. Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării
Închiderea procedurii. Răspunderea pentru aplicarea procedurii insolvenţei.
Generalităţi. Răspunderea civilă. Răspunderea penală.
7. Generalităţi privind obligaţiile comerciale Încheierea contractelor comerciale.
Principiul libertăţii contractuale
.Încheierea contractelor prin corespondenţă.

Observaţii

Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, teamwork, studii de caz.
Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
exemplificare, teamwork, studii de caz.
Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
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Executarea obligaţiilor comerciale. Preţul în obligaţiile comerciale. Locul executării
obligaţiilor comerciale. Solidaritatea obligaţiilor. Regimul juridic al dobânzilor.

brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.

8. Probaţiunea obligaţiilor comerciale. Probele specifice dreptului comercial.
Prescripţia extinctivă în materie comercială.Noţiunea si reglementarea legală a
prescripţiei.Termenele de prescripţie în materie comercială. Suspendarea şi
întreruperea prescripţiei.

Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.

9. Contractul de vânzare-cumpărare comercială. Noţiunea şi caracterele juridice ale
contractului de vânzare-cumpărare comercială.Condiţiile de validitate ale
contractului de vânzare-cumpărare comercială. Efectele contractului de vânzarecumpărare comercială. Contractul de mandat comercial. Noţiunea şi trăsăturile
caracteristice ale contractului de mandat comercial. Condiţii de validitate ale
contractului de mandat comercial. Efectele contractului de mandat comercial.
10. Contractul de comision. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de
comision. Condiţiile de validitate ale contractului de comision. Efectele contractului
de comision. Încetarea contractului de comision. Contractul de consignaţie.
Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de consignaţie. Condiţiile de
valabilitate ale contractului de consignaţie. Efectele contractului de consignaţie.
Încetarea contractului de consignaţie.

Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.

11. Contractul de report . Noţiunea şi condiţiile contractului de report. Efectele
contractului de report. Încetarea contractului de report. Contractul de cont curent.
Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de cont curent. Efectele contractului
de cont curent. Încheierea contului curent. Încetarea contractului de cont curent.

Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.

12. Contractul de leasing. Noţiunea, natura juridică şi caracterele juridice ale
contractului de leasing. Condiţiile de validitate ale contractului de leasing. Formele
contractului de leasing. Efectele contractului de leasing. Asigurarea bunurilor.
Încetarea contractului de leasing. Litigii şi alte aspecte din executarea contractului
de leasing.
Contractul de franciză. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de franciză.
Condiţii generale privind încheierea contractului de franciză. Condiţiile de validitate
ale contractului de franciză.
Know-how-ul.
Efectele si încetarea contractului de franciză.
Contractul de agenţie. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de agenţie.
Condiţiile de valabilitate ale contractului de agenţie. Efectele si incetarea
contractului de agenţie.
Contractul de expediţie. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de
expediţie. Efectele si incetarea contractului de expediţie.
13. Noţiunea, clasificarea şi caracteristicile titlurilor de credit.
Cambia. Noţiunea si caracterele cambiei. Funcţiile cambiei. Condiţiile de validitate
ale cambiei. Transmiterea cambiei (girul). Garantarea cambiei (avalul). Acceptarea
cambiei. Plata cambiei. Consecinţele neplăţii cambiei. Executarea cambială.
Excepţiile cambiale. Prescripţia acţiunilor cambiale. Acţiunile extracambiale.

Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.

14.Biletul la ordin. Noţiunea şi caracterele biletului la ordin. Condiţiile de formă ale
biletului la ordin
Cecul. Noţiunea, caracterele şi premisele emiterii cecului. Condiţiile de valabilitate
ale cecului. Transmiterea cecului. Garantarea plăţii cecului. Avalul. Plata cecului.
Formele cecului.

Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.

Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.

Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.

Bibliografie
Obligatorie (minimală)
1.
Olia-Maria Corsiuc , Elena-Claudia Giurgea, Drept comercial, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2009;
2.
Olia-Maria Corsiuc, Drept comercial, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007;
3.
Radu N.Catană, Drept comercial in powerpoint, Editura Universul juridic, Bucuresti, 2013;
4.
Olia-Maria Corsiuc, Drept comercial român pentru învăţământul economic, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2005;
5.
St.D. Carpenaru, Tratat de drept comercial roman, Ed. Universul juridic, Bucuresti, 2012;
6.
Ioan Schiau, Curs de drept comercial, Ed. Hamangiu, 2009;
7.
S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, Drept comercial, Ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008
8.
C. Gheorghe, Drept comercial, Ed. C.H. Beck, 2010.
Suplimentară (facultativă)
9.
Sandru Daniel-Mihail, Societatile comerciale in Uniunea Europeana, Editura Universitara, Bucuresti, 2006
10. Cristina Cucu, Marilena-Veronica Gavriş, Cătălin-Gabriel Bădoiu, Cristian Haraga, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 adnotată - Repere bibliografice, practică
judiciară, decizii ale Curţii Constituţionale, adnotări, Ed. Hamangiu, 2007
11. Sorana Popa, Societatile comerciale, Teorie si jurisprudenta. Modele de act constitutiv, Ed. Universul juridic, 2007
12. Sorana Popa, Drept comercial, Teorie si practica judiciara, Ed. Universul juridic, 2008
13. C. Stoica, S. Cristea, Drept societar, Ed. Universitara, 2008
14. Gheorghe Piperea, Drept comercial. Volumul I si II, Ed. C.H. Beck, 2008, 2009
15. Crina-Mihaela Letea, Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, Ed. Hamangiu 2008
16. Ecaterina Ivanov, Patrimoniul societatilor comerciale, Ed. C.H. Beck, 2008
17. C. Gheorghe, Drept comercial comunitar, Ed. Logisticon, 2005
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Pregătirea de cadre de specialitate
•
Facilitarea însușirii unor noțiuni curente folosite în relațiile comerciale, în special legate de procedura insolvenței obligațiile comerciale, contractele comerciale, titlurile
comerciale de valoare
•
Acumularea de cunoștințe absolut necesare desfășurării activității cu specific strict juridic (avocat, magistrat, grefier, consilier juridic etc.) dar și activității altor participanți

4

implicați direct sau indirect la viața economică și comercială
•
Capacitatea de a redacta acte juridice diverse legate de exercitarea activită ții comerciale, acordarea de asistență, consultanță și reprezentare juridică în domeniul comercial
10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs
Promovarea evaluărilor pe parcurs
Evaluare finala – examen Blackboard
80%
10.5 Seminar/laborator

Promovarea verificării pe parcurs

10.6 Standard minim de performanţă
Minimale: (pentru nota 5)
•
Cunoaşterea contractelor utilizate în relaţiile comerciale
•
Cunoaşterea legislației în vigoare privind procedura insolvenței
•
Să dovedească însușirea minimă a materiei dreptului comercial II
•
Răspunsurile să nu conțină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului

Evaluare pe parcurs 1 - scris Blackboard
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

10%
10%
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FIŞA DISCIPLINEI
1.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/Jurist

III

DREPT INSTITUŢIONAL EUROPEAN
D/DR/3/6/11
Prof.univ. dr. Diaconu Nicoleta
Prof.univ. dr. Diaconu Nicoleta
2.6. Semestrul
6
2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Documentare pe internet
3.7 Total ore studiu individual
32
3.9 Total ore pe semestru
74
3.10 Număr 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

2
28

E

2.8. Regimul disciplinei

DO

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

1
14
ore
14
7
7
2
2
-

Drept european general

Este necesar ca sala de curs să fie dotată cu lap-top şi un sistem de proiecţie sau tablă
Activitatea de seminar se desfăşoară în sala de clasă cu tablă şi acces la internet

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
1.
Cunoaştere şi înţelegere
Cunoşterea principalelor noţiuni si principii ale ordinii juridice a Uniunii Europene
Cunoşterea elementelor esenţiale ale ordinii juridice a Uniunii Europene;
Cunoşterea principalelor izvoare de drept
Înţelegerea modului în care trebuie aplicat dreptul Uniunii Europene de către autoritătile naţionale ale statelor membre;
Cunoaşterea şi înţelegerea politicilor si mecanismelor de funcţionare ale Uniunii Europene;
Cunoşterea sistemului decizional al Uniunii Europene;
Cunoaşterea sistemului jurisdicţional al Uniunii Europene;
Aprofundarea relaţiei dintre Uniunea europeană si cetăţenii europeni;
Cunoaşterea cadrului general al Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană
Însuşirea elementelor definitorii privind prioritatea şi efectul direct al dreptului Uniunii Europene
.
2.
Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
Interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale dreptului Uniunii Europene pentru dezvoltarea aptitudinilor de lucru în cadrul autorităţilor naţionale
sau internaţionale care aplică dreptul Uniunii Europene, a aptitudinilor practice de aplicare şi interpretare a reglementărilor dreptului Uniunii
Europene, exercitarea drepturilor cetăţeneşti în cadrul Uniunii Europene,
Înţelegerea modalităţilor de implementare a cunoştinţelor teoretice prin rezolvarea unor speţe în domeniile de aplicare a dreptului Uniuniii Europene
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Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de
investigare şi de aplicare)
Utilizarea adecvată a conceptelor şi principiilor fundamentale ale dreptului Uniunii Europene în activitatea practică
Aplicarea politicilor comune
Transpunerea directivelor;
Exercitarea drepturilor cetăţenilor europeni
Rezolvarea unor probleme practice în procesul de punere în practică a dreptului Uniunii Europene în activitatea curentă a instituţiilor şi autorităţilor
naţionale
Competenţe transversale

3.

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific/cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice/ valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice/
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu
responsabilităţi similare/participarea la propria dezvoltare profesională)
Cultivarea sentimentului de apartenenţă la Uniunea Europeană;
Combaterea oricărei forme de încălcare voluntară sau involuntară a normelor juridice ale Uniunii europene;
Cultivarea respectului pentru valorile Uniunii Europene;
Conştientizarea importanţei obiectivelor Uniunii Europene;
Angajarea în relaţii de parteneriat cu instituţiile Uniunii Europene etc

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cunoaşterea şi aprofundarea noţiunilor şi principilor ordinii juridice a Uniunii Europene, a mecanismelor sale de
funcţionare şi a politicilor Uniunii;
7.2 Obiectivele specifice

Cunoaşterea şi înţelegerea instituţiilor, politicilor şi mecanismelor de funcţionare ale Uniunii Europene;
Aprofundarea relaţiei dintre Uniunea europeană şi cetăţenii europeni;
Cunoaşterea cadrului general al Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană.
Dobândirea abilităţilor de aplicare a dreptului Uniunii Interne în activitatea desfăşurată la nivel naţional şi/sau
internaţional

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
1.
Noţiunea „dreptul Uniunii Europene”, obiectivele şi valorile Uniunii
Prelegere, prezentare power point
Europene. Locul Uniunii europene in sistemul organizaţiilor europene şi
euroatlantice
2.
Sistemul actelor juridice ale Uniunii Europene
Prelegere, prezentare power point
3.
Procesul adoptării actelor normative în cadrul Uniunii Europene.
Prelegere, prezentare power point
Repartizarea competenţelor
4.
Sistemul jurisdicţional al Uniunii Europene. Curtea de Justiţie a Uniunii
Prelegere, prezentare power point
Europene. Tribunalul. Tribunalul Funcţiei Publice
5.
Acţiunile ce pot fi introduse în cadrul sistemului jurisdicţional al Uniunii
Prelegere, prezentare power point
Europene
6.
Procedura în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a Tribunalului şi a
Prelegere, prezentare power point
Tribunalului Funcţiei Publice
7.
Piaţa internă şi cele 4 libertăţi fundamentale
Prelegere, prezentare power point
8.
Politica externă şi de securitate comună
Prelegere, prezentare power point
9.
Cooperarea judiciară în Europa. Uniunea Europeană Spaţiu de Libertate
Prelegere, prezentare power point
Securitate şi Justiţie
10. Reglementări privind întreprinderile şi organizarea afacerilor în Uniunea
Prelegere, prezentare power point
Europeană
11. Poltica Uniunii Europene în domeniul Protecţiei Consumatorilor
Prelegere, prezentare power point
12. Reglementări privind concurenţa pe piaţa internă a Uniunii Europene,
Prelegere, prezentare power point
13. Reglementări privind proprietatea intelectuală
Prelegere, prezentare power point
14. Formele societare transnaţionale din Uniunea Europeană
Prelegere, prezentare power point
Bibliografie obligatorie
•
Marin Voicu, Mirela Sabău, Drept comunitar general, Editura Fundaţia România de Maine, Bucureşti, 2009;
•
Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene. Editia a V-a, revazuta şi adaugita dupa Tratatul de la Lisabona(2007-2009)., Editura Universul Juridc, Bucuresti
2011
Bibliografie opţională
•
Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene, Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină, Edit. Hamangiu, Bucureşti, 2009
•
Ioana Eleonora Rusu, Gilbert Gornig, Dreptul Uniunii Europene, Ediţia a 3-a, EdituraC.H.Beck, Bucureşti, 2009
•
Roxana-Mariana Popescu, Mihaela-Augustina Dumitraşcu, Dreptul Uniunii Europene. Sinteze
şi aplicaţii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1.
Obiectivele, valorile şi ordinea juridică a Uniunii Europene.
Discuţii libere, dezbateri pe teme ridicate de studenţi
Caracterele şi principiile dreptului Uniunii Europene
2.
Principiile generale de functionare a Uniunii Europene.
Discuţii libere, dezbateri pe teme ridicate de studenţi,
Repartizarea de competenţe. Procesul adoptării actelor
discutie dirijată, exemplificare, prezentări sintetice
normative. Acte cu caracter legislativ si acte nelegislativ.
3.
Sistemul jurisdicţional al Uniunii Europene. Acţiuni, procedură, Discuţii libere, dezbateri pe teme ridicate de studenţi,
competenţe
discutie dirijată, exemplificare, prezentări sintetice
4.
Piaţa internă şi cele 4 libertăţi fundamentale
Discuţii libere, dezbateri pe teme ridicate de studenţi,
discutie dirijată, exemplificare, prezentări sintetice
5.
Politica externă şi de securitate comună
Discuţii libere, dezbateri pe teme ridicate de studenţi,
discutie dirijată, exemplificare, prezentări sintetice
6.
Cooperarea judiciară în Europa. Uniunea Europeană Spaţiu
Discuţii libere, dezbateri pe teme ridicate de studenţi,
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de Libertate Securitate şi Justiţie
discutie dirijată, exemplificare, prezentări sintetice
Politicile Uniunii Europene (întreprinderile, protectia
Discuţii libere, dezbateri pe teme ridicate de studenţi,
consumatorului, concurenţa)
discutie dirijată, exemplificare, prezentări sintetice
Bibliografie obligatorie
•
Marin Voicu, Mirela Sabău, Drept comunitar general, Editura Fundaţia România de Maine, Bucureşti, 2009;
•
Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene. Editia a V-a, revazuta şi adaugita dupa Tratatul de la Lisabona(2007-2009)., Editura Universul Juridc,
Bucuresti 2011
Bibliografie optionala
•
Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene, Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină, Edit. Hamangiu, Bucureşti, 2009
•
Ioana Eleonora Rusu, Gilbert Gornig, Dreptul Uniunii Europene, Ediţia a 3-a, EdituraC.H.Beck, Bucureşti, 2009
•
Roxana-Mariana Popescu, Mihaela-Augustina Dumitraşcu, Dreptul Uniunii Europene. Sinteze
şi aplicaţii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011
•
Tratatele Uniunii Europene. Tratatul de la Lisabona, Editura Hamangiu, 2010
7.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a con ținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu
10. Evaluare

Tip activitate

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs
Promovarea verificării pe parcurs

10.6 Standard minim de performanţă
Să dovedească însuşirea minimă a materiei;
Răspunsurile să nu conţină erori grave
Activitate medie în timpul semestrului

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală – examen scris Blackboard
Evaluare pe parcurs 1 - scris Blackboard
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

10.3 Pondere din nota
finală
80%
10%
10 %

3

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

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/Jurist
Libertati Fundamentale
D/DR/3/6/12
Lect. Univ. dr. Voicu Adriana
III

2.6.Semestrul

6

2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
32
3.9 Total ore pe semestru
74
3.10 Număr de credite
3

2
28

E

2.8.Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DO
1
14
ore
14
7
7
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
•
Studentul trebuie să îşi însuşească cunoştinţele din domeniul libertăţilor fundamentale, astfel încât să fie capabil să înţeleagă modul de protecţie a
drepturilor fundamentale prin mijloace juridice interne şi internaţionale.
•
Studentul trebuie să fie capabil să înţeleagă şi să explice toate normele incidente în materie, precum şi jurisprudenţa pertinentă a instanţelor
interne şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.
•
•

capacitatea de sesizare a situatiilor de incalcare a drepturilor si libertatilor fundamentale , precum si capacitatea de a elabora protentiale lucrari,
proiecte pe acesta tema, sugerand modalitati de rezolvarea a “incalcarii” dezbatute
capacitatea de intelegere a Hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, precum si capacitatea de a analiza si discuta o hotarare CEDO
concreta

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Studentul trebuie să îşi însuşească cunoştinţele din domeniul libertăţilor fundamentale, astfel încât să fie capabil să înţeleagă modul
de protecţie a drepturilor fundamentale prin mijloace juridice interne şi internaţionale.
Studentul trebuie să fie capabil să explice noţiunile fundamentale ale drepturilor omului, să le interpreteze corect rolul şi funcţionarea în
cadrul sistemului juridic. El trebuie să fie capabil să înţeleagă şi să explice toate normele incidente în materie, precum şi jurisprudenţa
pertinentă a instanţelor interne şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.
La finalul anului studentul trebuie să poată aplica cunoştinţele, prin realizarea unor dizertaţii, comentarii ale unor hotărâri
judecătoreşti, analiza consecinţelor unei schimbări a cadrului normativ într-un domeniu etc.
Obiectivele disciplinei sunt:
1. Dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor pentru înţelegerea specificului instituţiilor angrenate in protectia drepturilor si
libertatilorfundamentale.
2. Formarea de specialişti în domeniu prin cunoaşterea principiilor fundamentale, a normelor şi instrumentelor juridice care
influenţează evolutia si sensul acesteia in domeniul administratiei publice.
3. Facilitarea accesului studenţilor la cunoaşterea şi aprofundarea principalelor aspecte ce influenţează în mod semnificativ evolutia
drepturilor omului.
7.2 Obiectivele specifice
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
•
cunoasterea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului prevazute in documentele internationale
•
cunoaqterea sistemelor internationale de consacrare si protectie a drepturilor omului
•
cunoasterea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si protectia acestora in Romania
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale
disciplinei)
•
intelegerea importantei drepturilor si libertatilor fundamentale
•
explicarea si interpretarea drepturilor civile si politice
explicarea si interpretarea drepturilor economice, sociale si culturale
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi
instrumente de investigare şi de aplicare)

1

capacitatea de sesizare a situatiilor de incalcare a drepturilor si libertatilor fundamentale , precum si capacitatea de a
elabora protentiale lucrari, proiecte pe acesta tema, sugerand modalitati de rezolvarea a “incalcarii” dezbatute
•
capacitatea de intelegere a Hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, precum si capacitatea de a analiza si discuta
o hotarare CEDO concreta
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific/cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe
valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice/ valorificarea optimă şi creativă a propriului
potenţial în activităţile ştiinţifice/ implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice/ angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare/participarea la propria dezvoltare profesională)
•
intelegerea importantei drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului
•
stimularea studentului sa interpreteze si sa analizeze articole din documentele internationale
•
combaterea oricărei forme de discriminare bazata pe apartenenta la un anumit sistem de drept
•

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.Introducere in problematica drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului
2. Aparitia si evolutia istorica a drepturilor si libertatilor fundamentale
3. Principiile ce guverneaza drepturile si libertatile fundamentale ale omului
4. Proceduri si mecanisme pentru promovarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale
5. Sesizarea si modul de lucru al Curtii Europene a Drepturilor Omului
6. Respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului in situatii speciale
7. Drepturile si libertatile garantate de Conventia Europeana a Drepturilor Omului (dreptul la viata,
dreptul de a nu fi supus torturii,dreptul de proprietate,dreptul la viata privata, dreptul la libertatea de
religie si de constiinta)
8. Drepturile si libertatile garantate de Conventia Europeana a Drepturilor Omului (dreptul la un
proces echitabil, dreptul la instruire, dreptul de a nu fi discriminat,dreptul la libertatea de exprimare)
9. Principalele instrumente juridice internationale pentru protectia drepturilor si libertatilor
fundamentale ale omului
10. Constituţia României, legi şi instituţii pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor omului în România
11. Romania in raport cu Consiliul Europei si Conventia Europeana a Drepturilor si Libertatilor
Fundamentale ale Omului
12. Protecţia drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene
13. Carta drepturilor fundamentale

Metode de predare
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv

Observaţii

Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv

14. Posibile limitări ale drepturilor omului
Prelegere si interactiv
Bibliografie
Minimală obligatorie:
•
Bîrsan Corneliu,Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole – vol.I - drepturi şi libertăţi, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005;
•
Bîrsan Corneliu, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole – vol. II – Procedura în faţa Curţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006
•
Nicolau Ingrid, Drepturi şi libertăţi fundamentale – manual practic, Ed. Europolis, Constanţa, 2007
•
Nicolau Ingrid, Manuc Liliana, Protectia internationala a drepturilor omului, Ed. Sitech, Craiova, 2012
Facultativă:
•
Babonea Gh., Diaconu I, Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertăţilor fundamentale, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2008.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Introducere in problematica drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
Discutii si dezbateri
Principiile ce guverneaza drepturile si libertatile fundamentale ale omului.
2. Proceduri si mecanisme pentru promovarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale;
Discutii si dezbateri
Sesizarea si modul de lucru al Curtii Europene a Drepturilor Omului.
3. Respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului in situatii speciale;
Discutii si dezbateri
Drepturile si libertatile garantate de Conventia Europeana a Drepturilor Omului (dreptul la viata,
dreptul de a nu fi supus torturii,dreptul de proprietate,dreptul la viata privata, dreptul la libertatea de
religie si de constiinta).
4. Drepturile si libertatile garantate de Conventia Europeana a Drepturilor Omului (dreptul la un
Discutii si dezbateri
proces echitabil, dreptul la instruire, dreptul de a nu fi discriminat,dreptul la libertatea de exprimare);
Principalele instrumente juridice internationale pentru protectia drepturilor si libertatilor
fundamentale ale omului.
5. Constituţia României, legi şi instituţii pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor omului în România;
Discutii si dezbateri
Romania in raport cu Consiliul Europei si Conventia Europeana a Drepturilor si Libertatilor
Fundamentale ale Omului.
6. Protecţia drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene; Carta drepturilor fundamentale;
Discutii si dezbateri
7. Posibile limitări ale drepturilor omului.
Discutii si dezbateri
Bibliografie obligatorie:
•
Bîrsan Corneliu,Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole – vol.I - drepturi şi libertăţi, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005;
•
Bîrsan Corneliu, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole – vol. II – Procedura în faţa Curţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006
•
Nicolau Ingrid, Drepturi şi libertăţi fundamentale – manual practic, Ed. Europolis, Constanţa, 2007
•
Nicolau Ingrid, Manuc Liliana, Protectia internationala a drepturilor omului, Ed. Sitech, Craiova, 2012
Facultativă:
•
Babonea Gh., Diaconu I, Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertăţilor fundamentale, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2008.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu

10. Evaluare
10.4 Curs

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală – examen scris BlackBoard

10.3 Pondere din nota finală
80%

2

10.5 Seminar/laborator

Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard

10%

Evaluarea pe parcurs 2 - Referat

10%

10.6 Standard minim de performanţă
•
Să dovedească însuşirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului

3

FIŞA DISCIPLINEI
1.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/Jurist

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

Protecţia Internaţionala a Drepturilor Omului
D/DR/3/6/14
Prof. univ. dr. Nicoleta Diaconu

2.5. Anul de studiu

III

2.5. Semestrul

6

2.6 Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
32
3.9 Total ore pe semestru
74
3.10 Număr de credite
3
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

E

2
28

2.7Regimul disciplinei

Optionala

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

1
14
ore
14
7
7
2
2
-

Conoasterea si studierea conceptelor detaliate la materia Dpret International Public si Institutii si organizatii
internationale

•
•

Videoproiector, legislație
Videoproiector, legislație

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
•
•
•
•
•
•

utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic
aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale
interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional şi dreptul european
aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă
utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor

•
•
•

realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă, cu respectarea palierelor ierarhice
utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o
limbă de circulaţie internaţional

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
•
Cunoaşterea reglementărilor legale în materia protectiei internationale a drepturilor omului.
7.2 Obiectivele specifice
•
Însuşirea cunoştinţelor teoretice fundamentale privind: principiile Dreptului internaţional al
drepturilor omului; sursele; instituţiile; procedurile; teoria generală a dreptului material; drepturile
civile şi politice; drepturile economice, sociale şi culturale; categoriile speciale de drepturi şi de
persoane protejate; raporturile cu marile instituţii juridice înrudite din Dreptul internaţional public.
•
Însuşirea abilităţilor practice de redactare a actelor în procedura plângerii individuale la Curtea
Europeană a Drepturilor Omului. Accentul este pus pe studierea Dreptului european convenţional
şi jurisprudenţial al drepturilor omului şi a Dreptului european unional al drepturilor fundamentale,
precum şi pe modul în care blocul de convenţionalitate se integrează în sistemul juridic român.
8. Conţinuturi

1

8.1 Cursul
Conceptul de drepturi si obligatii individuale ale cetatenilor si statelor
Regimuri Politice democratia si drepturile Omului
Drepturile Omului in guvernarea eficienta a statului de drept

Metode de predare
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv

Realitatea drepturilor omului in sistemul juridic si practica a statelor totalitare
Sistemul roman de protectia a drepturilor omului
Evolutia istorica a aspectelor implicand populatia si drpeturile omului in
dreptul international public
Sisteme regionale de protectia de drepturilor omului
Sistemul European de protectia a drpeturilor omului
Protectia drepturilor omului si a liberatilor fundamentale in sistemul ONU
Protectia drepturilor omului pe timp de razboi
Drepturile omului si principiul non interventiei in afacerile interne ale unui stat
Doctrina dreptului la interventia umanitara
Practica international contamporana privind interventia pentru drepturile
omului
Interventia NATO in RF Yugoslavia

Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv

Observatii

Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv
Prelegere si interactiv

BIbliografie obligatorie
•

Dragoman, Ion (2009): Dreptul European al drepturilor omului, Bucuresti, Ed. Fundatiei România de Mâine”;

•

Pavel, Nicolae (2004): Drepturile Omului si Institutiile Europene de Protectie Bucuresti, Ed. Fundatiei România de Mâine”;

•

Muraru, Ion (1997): Drept Constitutional si Institutii politice, Bucuresti, Ed. Actami

Bibliografie Facultativă
•

Dragoman, Ion , Panduru, Claudia (2007): Restragerea drepturilor omului in sistemul communist totalitar, Bucuresti, Ed. UNAp;

•

Dragoman, Ion (1999): Drpetul International umanitar, Constanţa, Ed. Fundatiei “Andrei Şaguna”

•

Cloşcă, Ionel, Suceavă, Ion (2003): Tratat de Drepturile Omului, Bucurest, Ed. V.I.S. Print;

•

Buerghental, Thomas, Weber, Renate (1996): Drpetul international al drepturilor omului, Bucuresti, Ed. All;

•

Berger, Vincent, (2008): Practica Judiciara a Curtii Europene a Drepturilor Omului, Editia a IV, , Bucuresti IRDO.

8.2 Seminar/laborator
1. Regimuri Politice democratia si drepturile Omului
2. Evolutia istorica a aspectelor implicand populatia si drpeturile omului in dreptul
international public
3. Protectia drepturilor omului si a liberatilor fundamentale in sistemul ONU
4. Protectia drepturilor omului pe timp de razboi
5. Drepturile omului si principiul non interventiei in afacerile interne ale unui stat
6. Practica international contamporana privind interventia pentru drepturile omului
7. Interventia NATO in RF Yugoslavia
BIbliografie obligatorie

Metode de predare
Discutii si dezbateri
Discutii si dezbateri

Observaţii

Discutii si dezbateri
Discutii si dezbateri
Discutii si dezbateri
Discutii si dezbateri
Discutii si dezbateri

•

Dragoman, Ion (2009): Dreptul European al drepturilor omului, Bucuresti, Ed. Fundatiei România de Mâine”;

•

Pavel, Nicolae (2004): Drepturile Omului si Institutiile Europene de Protectie Bucuresti, Ed. Fundatiei România de Mâine”;

•

Muraru, Ion (1997): Drept Constitutional si Institutii politice, Bucuresti, Ed. Actami

Bibliografie Facultativă
•

Dragoman, Ion , Panduru, Claudia (2007): Restragerea drepturilor omului in sistemul communist totalitar, Bucuresti, Ed. UNAp;

•

Dragoman, Ion (1999): Drpetul International umanitar, Constanţa, Ed. Fundatiei “Andrei Şaguna”

•

Cloşcă, Ionel, Suceavă, Ion (2003): Tratat de Drepturile Omului, Bucurest, Ed. V.I.S. Print;

•

Buerghental, Thomas, Weber, Renate (1996): Drpetul international al drepturilor omului, Bucuresti, Ed. All;

•

Berger, Vincent, (2008): Practica Judiciara a Curtii Europene a Drepturilor Omului, Editia a IV, , Bucuresti IRDO.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a con ținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
In dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu
10. Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

2

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

Promovarea evaluărilor pe parcurs
Promovarea verificării pe parcurs

Evaluare finală – examen
Evaluare pe parcurs scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

80%
10%
10%

10.6 Standard minim de performanţă
•
Să dovedească însuşirea minimă a noţiunilor fundamentale
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului

3

FIŞA DISCIPLINEI
CRIMINOLOGIE
2012-2013
1. Date despre program
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICĂ
BUCURESTI
DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICĂ
STUDII JURIDICE
LICENTĂ
DREPT/ JURIST

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

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
DREPT EXECUTIONAL PENAL
2.2.Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. PREDA AURA
2.3.Titularul
activităţilor
de Conf. univ. dr. PREDA AURA
seminar
2.4. Anul de studiu
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2.5. Semestrul

6 2.6.
Tipul
evaluare

de E 2.7.Regimul
disciplinei

DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţământ

3
4
2

din care: 3.2 curs
din care: 3.5 curs

2
2
8

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Distribuţia fondului de timp

1
14
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
64
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

-

4. Precondiţii
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

•
•

Drept penal general

•

Prelegerile se desfasoara in Sali cu acces la internet si cu
echipament de predare multimedia
• Seminariile se desfasoara in sali cu acces la internet

Utilizarea curenta a tehnicilor de studiu individual a documentelor pe
suport de hartie si a celor pe suport electronic

5. Condiţii
5.1. de desfăşurare a
cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
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6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

1. Cunoaştere şi înţelegere
- Dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor pentru înţelegerea specificului acestei discipline
si a influentelor pe care dreptul executional il primeste si , la randul sau, le exercita mai ales,
asupra modelelor de politica penala.
- Formarea de specialişti în domeniul executarii pedepselor si a masurilor dispuse de organele
judiciare in cursul procesului penal.
- Facilitarea accesului studenţilor la cunoaşterea şi aprofundarea regimurilor de executare a
pedepselor si a masurilor neprivative de libertate.
- Familiarizarea cu notiuni despre probatiune, reeducarea si resocializarea persoanelor
private de libertate.
- Accesarea si valorificarea legislatiei in domeniu .
2. Explicare şi interpretare
3.
٠interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei pentru dezvoltarea
aptitudinilor de jurist / consilier de probatiune în sistemul justitiei penale;
٠inţelegerea modalităţilor de implementare a cunoştinţelor teoretice prin aplicarea la tipuri
diferite de sanctiuni si masuri penale, realizarea unor referate pe teme din curricula cursului
ex: tipuri de pedepse, masuri educative, pedepse principale, accesorii, complementare, etc..
٠înţelegerea specificului Dreptului executional penal si a influentelor pe care aceasta disciplina le
primeste si, la randul ei, le exercita mai ales, asupra modelelor de politica penala.

Realizarea unei analize comparative între metode, teorii si forme de manifestare ale
criminalitatii in tara noastra si alte tari, regiuni, la nivel european si global.

Competenţe transversale

3. Instrumental – aplicative
٠ Construirea unor instrumente de investigare a personalitatii criminale (chestionare,
interviuri, fise de observatie si valorificarea acestora in mediul penitenciar/serviciile de
probatiune)
 Aplicarea notiunilor teoretice la aspecte practice, etc.
 Proiectarea unor experimente ce vizeaza prevenirea criminalitatii, optimizarea reactiei
sociale fata de reinsertia sociala a detinutilor, a persoanelor aflate in evidenta serviciilor
de probatiune etc.

4. Atitudinale
• Cultivarea sentimentului de respect pentru valorile ştiinţifice naţionale, comunitare şi
internaţionale.
• manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul reinsertiei sociale a
detinutilor si a persoanelor aflate in evidenta serviciilor de probatiune
• angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane juridice in vederea participarii la
propria dezvoltare profesională;
٠Combaterea oricărei forme de încălcare a normelor juridice penale, etc.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
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7.1 Obiectivul general al disciplinei

• Dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor pentru înţelegerea
specificului notiunilor specifice dreptului executional penal si
evidentierea valentelor formative, internaţionale ale executarii
pedepselor si masurilor penale, în condiţiile globalizării.

7.2 Obiectivele specifice

• Formarea de specialişti în domeniul dreptului executional penal,
prin asimilarea si aplicarea noţiunilor de bază în chestionare,
interviuri in cadrul unor studii de autoconfesiune (in serviciile de
probatiune din Bucuresti si Ilfov).
• Însuşirea caracterului interdisciplinar al criminologiei
• Facilitarea accesului studenţilor la cunoaşterea şi
aprofundarea principalelor aspecte ce influenţează în mod
semnificativ evolutia si valentele practice ale acestei
discipline
• Aprofundarea cauzelor si efectelor ce concura la evolutia
modelelor de politica penala, modalitatilor de executare a
sanctiunilor de drept penal
• Cunoşterea şi caracterizarea principalelor tipuri de notiuni,
sanctiuni de drept penal, ce pot explica modelele de politica
penala si
noile masuri prevazute de actuala legislatie
executional-penala
• Familiarizarea studenţilor cu instituţii precum: politica penala,
penologie, drept executional penal, modele de politica penala,
masuri educative privative de libertate, masuri educative
neprivative de libertate, probatiune.
• Analizarea rolului teoriilor in explicarea si interpretarea
fenomenului criminalitatii
• Familiarizarea studenţilor cu schimbările in evolutia
tipurilor de sanctiuni de drept penal , inclusiv cele generate
de procesul implementării mecanismelor şi instituţiilor
statului de drept, care au generat o dinamică accentuată a
normelor de drept, dar si diversificarea alternativelor la
pedepsele privative de libertate.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Noţiuni generale. Politica penală. Modele de
politică penală
Locul Dreptului executional penal in sistemul
stiintelor. Scopul şi funcţiile sancţiunilor de
drept penal
Aspecte privind istoricul executarii sanctiunilor
de drept penal
Sistemul penitenciar romanesc.

Metode de predare
Prelegere, explicatie

Observaţii
prezentare power –point

Prelegere, explicatie,
demonstraţie

prezentare power –point

Prelegere, explicatie,
demonstratie
Prelegere, explicatie,
demonstraţie,
Regimul general de executare a pedepselor Prelegere, explicatie, ,
demonstraţie
privative de libertate
Regimuri speciale de executare a sancţiunilor de Prelegere, ex plicatie,
drept penal privative de liberate
dialog, demonstraţie,

discutie dirijată
prezentare power –point
discutie dirijată, prezentare
power –point
prezentare power –point
discutie dirijată,
prezentare power –point,

Executarea masurilor educative privative de
libertate

prezentare power –point,

Prelegere, explicatie,
demonstraţie,
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Executarea pedepsei amenzii penale.
Executarea
accesorie

pedepselor

complementare

Prelegere, ex plicatie,
demonstraţie
şi Prelegere, explicatie,
demonstraţie,

Prelegere, explicatie,
dialog, demonstraţie
Executarea măsurilor educative neprivative de
Prelegere, explicatie,
libertate
demonstraţie
Prelegere, explicatie,
Executarea măsurilor de siguranţă
dialog, prezentare power
–point, demonstraţie
Prelegere, explicatie,
Probatiunea. Repere istorice
demonstraţie
Probatiunea in contextul noii legislatii executional - Prelegere, explicatie,
penale
demonstraţie
Executarea măsurilor privative de libertate

prezentare power,–point
prezentare power –point,
discutie dirijată,
prezentare power –point
prezentare power –point
prezentare power –point

prezentare power –point
prezentare power –point
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III. Surse internet
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este in concordanţă cu cel predat în alte centre universitare din ţară şi străinătate.
Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii au avut loc întâlniri cu
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reprezentanţi ai angajatorilor şi absolvenţi. Totodata, în îmbogăţirea conţinutului disciplinei s-au avut în
vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice din domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Prezenta la curs de
minim 60%

Evaluare finala scrisa/test

70%

Prezenta la seminar
minim 60% şi
Promovarea verificarii
pe parcurs

Evaluarea pe parcurs scrisa/test

30%

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.6 Standard minim de performanţă

Minimale: (pentru nota 5)
Cunoaşterea criteriilor de delimitare a dreptului executional penal de alte discipline , cât si a
problemelor practice aparute in aplicarea noii legislatii executional-penale.
Cerinte pentru nota maximă:
Raspuns corect la toate subiectele, activitate susţinută în timpul semestrului, cunoaşterea în afara
cursului a unor elemente din bibliografia indicată.

Data completării:

Semnătura titularului de curs,

Semnătura titularului de seminar,

………………….

………………………………

…………………………………..

Data avizării în departament

Semnătura şefului de departament

………………………………

……………………………………
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