Anexa A.VI.4.

PROGRAMA ANALITICA
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
Facultatea
Domeniul
Specializarea

DREPT CIVIL I. CONTRACTE
D/DRB/3/5/1

Semestrul

5

Numărul de credite

6

Drept şi Administraţie Publică
Ştiinţe juridice
Drept
Total
56

Numărul orelor pe semestru / activităţi
SI
S
L
28
28
-

Categoria formativă a disciplinei
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă

P
DF

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)
DI
Obiective
Generale:
Studentul trebuie să îşi însuşească şi 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.
Specifice:
Studentul trebuie să cunoască reglementările legale şi 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 instituţii priveşte atât reglementările dispuse de Noul Cod civil
(Legea nr. 287/2009), cât şi 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.
Conţinut (descriptori)
Studiu individual:
1 Contractul de vânzare - caractere juridice. Conditii de validitate
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.
9 Contractul de renta viagera Contractul de intretinere
10 Contractul de schimb. Contractul de furnizare.
11 Contractul de antrepriza.
12 Contractul de depozit
13 Contractul de joc ș i contractul de pariu
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14 Contractul de tranzacţie
Teme seminar :
1 Contractul de vânzare - caractere juridice. Conditii de validitate
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.
9 Contractul de renta viagera Contractul de intretinere
10 Contractul de schimb. Contractul de furnizare.
11 Contractul de antrepriza.
12 Contractul de depozit
13 Contractul de joc şi contractul de pariu
14 Contractul de tranzacţie
Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
Stabilirea notei finale (procentaje)
Evaluare finala – examen scris
Evaluare pe parcurs - BlackBoard
Evaluarea pe parcurs - Referat
Bibliografie:
Bibliografie

E5
80%
10%
10%

B. Florea, Drept civil. Contractele speciale, Editura Universul Juridic, București, 2013 ;
B. Florea, Contractul de donație în noul Cod civil, Editura Hamangiu, București, 2014 ;
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;
R. Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil. Note de curs, Editura Universul Juridic, București, 2013;
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.
D.A. Artene, M. Condoiu, S. Vasiliu, Drept civil. Contracte speciale. Curs în tehnologie IFR, Editura Fundației
România de Mâine, București, 2013;

Lista materialelor didactice
necesare
Titular de Disciplină

1. http://www.spiruharet.ro/facultati/biblioteca
2. Suportul de curs în sistemul e-learning
Grad didactic, titlu, prenume, nume

Semnătura

Conf. univ. dr. Florea Bujorel
Legenda: SI – studiu individual, S - seminar, L – activităţi de laborator, P - proiect sau lucrări practice
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PROGRAMA ANALITICA
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
Facultatea
Domeniul
Specializarea

DREPT PENAL (PARTEA SPECIALA) I

D/DRB/3/5/2

Semestrul

5

Numărul de credite

6

Drept şi Administraţie Publică
Ştiinţe juridice
Drept
Total
56

Numărul orelor pe semestru / activităţi
SI
S
L
28
28
-

P
-

Categoria formativă a disciplinei
DF
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)
DI
Obiective
Generale:
• 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 eurocompatibilizare a legislaţiei penale
• Capacitatea de a interpreta legile
• Cunoaşterea jurisprudenţei
• Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum şi cu
tratatele şi convenţiile internaţionale.
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 cunoştinţelor de drept penal-partea speciala.
Conţinut (descriptori)
Studiu individual:
1. INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII
Omorul, Omorul calificat,Uciderea la cererea victimei, Determinarea sau înlesnirea
sinuciderii, Uciderea din culpă
2. INFRACŢIUNI CONTRA INTEGRITĂŢII CORPORALE SAU SĂNĂTĂŢII
Lovirea sau alte violenţe, Vătămarea corporală, Lovirile sau vătămările cauzatoare de
moarte, Vătămarea corporală din culpă, Relele tratamente aplicate minorului, Încăierarea
3. INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE ASUPRA UNUI MEMBRU AL FAMILIEI,
AGRESIUNI ASUPRA FĂTULUI ŞI INFRACŢIUNI PRIVIND OBLIGAŢIA DE
ASISTENŢĂ A CELOR ÎN PRIMEJDIE
Violenţa în familie, Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă,
Întreruperea cursului sarcinii, Vătămarea fătului, Lăsarea fără ajutor a unei persoane
aflate în dificultate, Împiedicarea ajutorului
4. INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTĂŢII PERSOANEI,
TRAFICUL
ŞŞI
EXPLOATAREA PERSOANELOR VULNERABILE
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Lipsirea de libertate în mod ilegal, Ameninţarea, Şantajul, Hărţuirea, Sclavia, Traficul
de persoane, Traficul de minori, Supunerea la muncă forţată sau obligatorie,
Proxenetismul, Exploatarea cerŞetoriei, Folosirea unui minor în scop de cerŞetorie,
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
5. INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTĂŢII ŞI INTEGRITĂŢII SEXUALE
Violul, Agresiunea sexuală, Actul sexual cu un minor, Coruperea sexuală a minorilor,
Racolarea minorilor în scopuri sexuale, Hărţuirea sexuală
6. INFRACŢIUNI CE ADUC ATINGERE DOMICILIULUI ŞI VIEŢII PRIVATE
Violarea de domiciliu, Violarea sediului profesional, Violarea vieţii private, Divulgarea
secretului profesional
7. INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
Furtul, Furtul calificat, Furtul în scop de folosinţă, Tâlhăria, Tâlhăria calificată, Pirateria,
Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei, Distrugerea, Distrugerea calificată,
Distrugerea din culpă, Tulburarea de posesie
8. INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI PRIN NESOCOTIREA ÎNCREDERII
ŞI FRAUDE COMISE PRIN SISTEME INFORMATICE ŞI MIJLOACE DE PLATĂ
ELECTRONICE
Abuzul de încredere, Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, Bancruta simplă,
Bancruta frauduloasă, Gestiunea frauduloasă, ÎnsuŞirea bunului găsit sau ajuns din
eroare la făptuitor, ÎnŞelăciunea, ÎnŞelăciunea privind asigurările, Deturnarea licitaţiilor
publice, Frauda informatică, Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos,
Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos
9. INFRACŢIUNI PRIVIND AUTORITATEA ŞI FRONTIERA DE STAT
Ultrajul, Uzurparea de calităţi oficiale, Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri,
Ruperea de sigilii, Sustragerea de sub sechestru, Trecerea frauduloasă a frontierei de
stat, Traficul de migranţi, Facilitarea Şederii ilegale în România, Sustragerea de la
măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României
10. INFRACŢIUNI CONTRA ÎNFĂPTUIRII JUSTIŢIEI (I)
Nedenunţarea, Omisiunea sesizării, Inducerea în eroare a organelor judiciare,
Favorizarea făptuitorului, Tăinuirea, Obstrucţionarea justiţiei, Influenţarea declaraţiilor,
Mărturia mincinoasă, Răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei, Sustragerea sau
distrugerea de probe ori de înscrisuri
11. INFRACŢIUNI CONTRA ÎNFĂPTUIRII JUSTIŢIEI (II)
Presiuni asupra justiţiei, Compromiterea intereselor justiţiei, Încălcarea solemnităţii
Şedinţei, Ultrajul judiciar, Cercetarea abuzivă, Supunerea la rele tratamente, Tortura,
Represiunea nedreaptă, Asistenţa Şi reprezentarea neloială, Evadarea, Înlesnirea
evadării, Nerespectarea hotărârilor judecătoreŞti, Neexecutarea sancţiunilor penale
12. INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE ŞI DE SERVICIU
Luarea de mită, Darea de mită, Traficul de influenţă, Cumpărarea de influenţă,
Delapidarea, Purtarea abuzivă, Abuzul în serviciu, Neglijenţa în serviciu, Conflictul de
interese, Violarea secretului corespondenţei, Divulgarea informaţiilor secrete de stat,
secrete de serviciu sau nepublice, Obţinerea ilegală Şi deturnarea de fonduri
Teme seminar :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii
Agresiunile asupra fătului Şi infracţiunile contra libertăţii Şi integrităţii sexuale
Infracţiunile ce aduc atingere domiciliului Şi vieţii private
Infracţiunile contra patrimoniului
Infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei
Infracţiunile de corupţie Şi de serviciu
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Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
E5
Stabilirea notei finale
Evaluare finala – examen scris
80%
(procentaje)
Evaluare pe parcurs - BlackBoard
10%
Evaluarea pe parcurs – Lucrare practică
10%
Bibliografie:
Bibliografie Obligatorie:
1. Doinel Dinuica, Nicu Jidovu, Polixenia Grecu - Drept penal. Partea speciala, Vol.I,
Curs IFR, Ed. FRM, 2013;
2. Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, Drept penal. Partea speciala, Editura Universul
Juridic, 2014.
Bibliografie Facultativă:
1. Tudorel Toader, Drept penal român. Partea speciala. Editia a 5-a, revizuita si
adaugita, Editura Hamangiu, 2010;
2. Valerian Cioclei, Drept penal, partea specială. Infracţiuni contra patrimoniului, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2010;
3. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea speciala. Conform Noului Cod penal. Editia a
2-a, Ed. C.H. Beck, 2014.
Lista materialelor didactice
1. http://www.spiruharet.ro/facultati/biblioteca
necesare
2. Suportul de curs în sistemul e-learning
Titular de Disciplină

Grad didactic, titlu, prenume, nume
Prof. univ. dr. Doinel Dinuică
Legenda: SI – studiu individual, S - seminar, L – activităţi de laborator, P - proiect sau lucrări practice

Semnătura
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PROGRAMA ANALITICA
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
Facultatea
Domeniul
Specializarea

DREPT PROCESUAL PENAL I

D/DRB/3/5/3

Semestrul

5

Numărul de credite

6

Drept şi Administraţie Publică
Ştiinţe juridice
Drept
Total
56

Numărul orelor pe semestru / activităţi
SI
S
L
28
28
-

P
-

Categoria formativă a disciplinei
DS
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)
DI
Obiective
Generale:
• 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.
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.
Conţinut (descriptori)
Studiu individual:
1. Consideraţii generale privind procedurile speciale.
2. Clasificarea procedurilor speciale. Cadrul normativ aplicabil.
3. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante. Noţiunea de infracţiune flagrantă.
Cazuri şi condiţii de aplicare a acestei proceduri speciale.
4. Urmărirea penală a unor infracţiuni flagrante. Judecarea unor infracţiuni flagrante.
5. Aspecte speciale privind procedura de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante.
Cazul infracţiunilor concurente, indivizibile sau conexe.
6. Cazuri când nu se aplică procedura specială. Probleme procedurale privind aplicarea
Legii pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.
7. Procedura în cauzele cu infractori minori. Urmărirea penală în cauzele cu infractori
minori. Judecarea cauzelor cu infractori minori.
8. Dispoziţii privind apelul şi recursul. Punerea în executare a sancţiunilor aplicate
infractorilor minori.
9. Procedura reabilitării judecătoreşti. Clasificare.
10. Reabilitarea judecătorească: titularii cererii, conţinut, instanţa competentă, soluţionarea
cererii, anularea reabilitării.
11. Repararea pagubelor materiale sau a daunelor morale în cazul condamnării pe nedrept
sau al privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal.
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12. Cazuri care dau drept la repararea pagubei. Titularii, termenul şi instanţa competentă
pentru acţiunea în repararea pagubei. Acţiunea în regres
13. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare. Constatarea dispariţiei
înscrisului.
14. Obiectul procedurii speciale şi efectuarea acesteia. Înlocuirea înscrisului dispărut.
Reconstituirea înscrisului.
Teme seminar :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obiectul dreptului procesual penal
Normele de drept procesual penal
Subiectii actiunii penale
Competenta instantelor judecatoresti
Probele
Mijloacele de probe
Masurile procesuale
Actele procesuale procedurale

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
E5
Stabilirea notei finale
Evaluare finala – examen scris
80%
(procentaje)
Evaluare pe parcurs - BlackBoard
10%
Evaluarea pe parcurs - Referat
10%
Bibliografie:
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.
Lista materialelor didactice
1. http://www.spiruharet.ro/facultati/biblioteca
necesare
2. Suportul de curs în sistemul e-learning
Titular de Disciplină

Grad didactic, titlu, prenume, nume
Prof. univ. dr. Nicu Jidovu
Legenda: SI – studiu individual, S - seminar, L – activităţi de laborator, P - proiect sau lucrări practice

Semnătura
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PROGRAMA ANALITICA
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
Facultatea
Domeniul
Specializarea

DREPTUL FAMILIEI

D/DRB/3/5/5

Semestrul

5

Numărul de credite

3

Drept şi Administraţie Publică
Ştiinţe juridice
Drept
Total
56

Numărul orelor pe semestru / activităţi
SI
S
L
28
28
-

P
-

Categoria formativă a disciplinei
DS
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DUumanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă
DI
(facultativă)
Obiective
Generale:
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
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.
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Conţinut (descriptori)
Studiu individual:
1.
Dreptul familiei – ramură a dreptului privat
2.
Logodna
3.
Căsătoria – încheiere
4.
Căsătoria – efecte
5.
Căsătoria – încetare
6.
Rudenia – noţiune, clasificări
7.
Filiaţia naturală
8.
Adopţia
9.
Situaţia legală a copilului
10.
Obligaţia legală de întreţinere
11.
Ocrotirea minorului
12.
Răspunderea părintească
13.
Tutela minorului
14.
Curatela minorului
Teme seminar :
1. Casatoria – incheiere – efecte- incetare
2. Rudenia
3. Filiatia
4. Adoptia
5. Situatia Legala a copilului
6. Obligatia legala de intretinere
7. Tutela si curatela minorului
Teme de control

Studii comparative privind principiile generale ale dreptului familiei în legislaţia românească ;
Analiza unor speţe din practica judiciară privind căsătoria, rudenia şi afinitatea ;
Analize din practica judiciară privind adopţia, obligaţia legală de întreţinere şi ocrotirea
minorului

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
E5
Stabilirea notei finale
Evaluare finala – examen scris BlackBoard
80%
(procentaje)
Evaluare pe parcurs - BlackBoard
10%
Evaluarea pe parcurs - Referat
10%
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
Lista materialelor didactice
necesare
Titular de Disciplină

1. http://www.spiruharet.ro/facultati/biblioteca
2. Suportul de curs în sistemul e-learning

Grad didactic, titlu, prenume, nume
Prof. univ. dr. Adrian Ionel Pricopi
Legenda: SI – studiu individual, S - seminar, L – activităţi de laborator, P - proiect sau lucrări practice

Semnătura

2

PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea
disciplinei
Codul disciplinei

Facultatea
Domeniul de licenţă
Specializarea

DREPT COMERCIAL I

D/DRB/3/5/4

Semestrul

Facultatea de Drept şi
Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe juridice
Drept

Numărul de credite

5

6

Numărul orelor pe semestru / activităţi
Total

C

S

L

P

56

28

28

-

-

Categoria formativă a disciplinei
DS
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DU – umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei : DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă (facultativă)
DI
- Însuşirea conceptelor fundamentale ale dreptului comercial;
- Formarea unei logici juridice, prin înţelegerea şi stăpânirea fenomenelor pur specifice ramurii
dreptului comercial;
Obiective
- Studierea problematicii primei părţi oferă studentului posibilitatea cunoaşterii structurii şi
conceptelor fundamentale ale dreptului comercial, a mecanismelor de funcţionare a acestuia la nivelul
profesioniștilor/comercianţilor (agenţilor economici);
- Dobândirea capacităţii de a aplica informaţiile teoretice la soluţionarea unor cazuri de speţă.
CAPITOLUL I
PARTEA GENERALĂ
1. Noţiuni introductive şi generale
1.1.
Actualitatea şi importanţa dreptului societăţilor comerciale, parte integrantă a dreptului
comercial,
1.2. Noţiunea şi definiţia dreptului comercial ca ramură de drept generală ce include şi dreptul
societăţilor comerciale
1.3. Relaţia dreptului comercial cu dreptul societăţilor comerciale
1.4. Noţiunea, definiţia, caracteristicile si obiectul dreptului societăţilor comerciale
2. Istoricul şi izvoarele dreptului societăţilor comerciale
2.1. Scurtă privire istorică asupra apariţiei şi evoluţiei societăţilor comerciale în reglementările
din România
2.2. Evoluţia dreptului societăţilor comerciale în România
2.3. Izvoarele dreptului societăţilor comerciale
CAPITOLUL II
ELEMENTELE FUNDAMENTALE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
1. Elemente generale
1.1. Definiţia societăţii comerciale
Conţinut
1.2.Natura juridică a societăţii comerciale
(descriptori)
1.3.Deosebirea societăţii comerciale de alte entităţi
1.4.Formele societăţilor comerciale
1.5. Clasificări posibile ale societăţilor comerciale
2. Elemente definitorii ale societăţii comerciale
2.1. Elemente constitutive ale societăţii comerciale
2.2.Personalitatea juridică a societăţii comerciale
2.3.Naţionalitatea societăţii comerciale
2.4. Societatea comercială – comerciant
2.5. Fondul de comerţ
2.6.Forme de organizare a activităţii societăţilor comerciale în afara sediului principal
CAPITOLUL III - CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
1. Etapele constituirii societăţii comerciale
1.1 Verificarea disponibilităţii firmei şi, după caz, a emblemei
1.2. Întocmirea actului constitutiv
1.3. Alte acte necesare constituirii societăţii comerciale
1.4. Vărsarea aporturilor
1.5. Obţinerea unor avize prealabile
1.6. Înmatricularea societăţii comerciale în Registrul Comerţului
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Metode de predare

1.7. Autorizarea funcţionării
1.8. Publicarea în Monitorul Oficial al României
1.9. Specificul înmatriculării societăţilor care se constituie prin
subscripţie publică
2. Actul constitutiv
2.1. Denumirea de act constitutiv
2.2. Caracterele juridice ale actului constitutiv
2.3. Condiţiile de validitate ale actului constitutiv
2.4. Conţinutul actului constitutiv
3. Neregularităţile privind constituirea societăţii comerciale
3.1. Neregularităţi privitoare la cerinţele legale prealabile
înmatriculării societăţii comerciale
3.2. Neregularităţi privitoare la însăşi înmatricularea societăţii
comerciale
3.3. Neregularităţi privitoare la cerinţele legale ulterioare
înmatriculării societăţii comerciale
CAPITOLUL IV - FUNCTIONAREA SOCIETATILOR COMERCIALE
1. Aspecte generale legate de funcţionarea societăţii comerciale
2. Capitalul social al societăţii comerciale, acţiunile şi părţile sociale
3. Organele societăţii comerciale
3.1. Organele de decizie - adunarile generale
3.2. Organele de administrare – administratorii
3.3. Organele de control
4. Modificarea societăţilor comerciale
4.1. Aspecte generale
4.2. Majorarea capitalului social
4.3. Reducerea capitalului social
4.4. Prelungirea sau reducerea duratei societăţii
4.5. Schimbarea formei societăţii comerciale
4.6. Cesiunea părţilor de interes, a părţilor sociale şi a acţiunilor
4.7. Retragerea asociaţilor
4.8. Excluderea asociaţilor
5. Emiterea de obligaţiuni
6. Fuziunea şi divizarea. Fuziunea transfrontalieră
7. Soluţionarea litigiilor. Arbitrajul
8. Infracţiuni
CAPITOLUL V – FUNCTIONAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE PE ACŢIUNI
1. Acţiunile
2. Organele societăţii comerciale pe acţiuni
2.1. Organele de conducere ale societăţii comerciale
2.2. Organele de administrare ale societăţii comerciale
2.3. Organele de control
CAPITOLUL VI – SOCIETATEA COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ - ASPECTE
SPECIFICE ALE FUNCŢIONĂRII ACESTORA
1. Organele societăţii comerciale cu răspundere limitată
1.1. Organele de decizie
1.2. Administratorii
1.3. Controlul activităţii societăţii
2. Regimul cesiunii părţilor sociale
CAPITOLUL VII - REGULI SPECIALE PRIVIND FUNCŢIONAREA CELORLALTE FORME
DE SOCIETĂŢI COMERCIALE
1. Societăţile comerciale în nume colectiv
2. Societăţile comerciale în comandită simplă
3. Societăţile comerciale în comandită pe acţiuni
CAPITOLUL VIII – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
1. Dizolvarea societăţii comerciale
1.1. Cazurile de dizolvare
1.2. Modalităţile de dizolvare
1.3. Efectele dizolvării
2. Lichidarea societăţilor comerciale
Prelegere, dezbatere, analiza de caz
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Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu/ test final, LP – lucrări de control)

Stabilirea
notei
finale
(procentaje)

Bibliografia

Lista materialelor didactice
necesare
Coordonator Titular de
Disciplină

E.5

- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice

80%

- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect etc.
- evaluare pe parcursul semestrului

10%

- teme de control (colocviu, referate)

10%

Obligatorie (minimală)
1. Grigore Florescu, Cristina Florescu, Zaira Bamberger, Dreptul societatilor comerciale, Curs
universitar, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2010
2. Prof. Univ. Dr. Grigore Florescu, Drept comercial român, Editura Fundaţia România de Mâine,
Bucureşti, 2005
3. St. Carpenaru, Drept comercial roman, Ed. CH Beck Bucuresti, 2009;
4. Ioan Schiau, Curs de drept comercial, Ed. Hamangiu, 2009
5. I. Schiau, Titus Prescure, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, Analize şi comentarii pe
articole, Ed. Hamangiu, 2007;
6. St. Carpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea, Legea societatilor comerciale. Comentariu pe
articole, Ed. C.H.Beck, 2009;
7. S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, Drept comercial, Ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008
8. Sorana Popa, Societatile comerciale, Teorie si jurisprudenta. Modele de act constitutiv, Ed.
Universul juridic, 2007
9. C. Gheorghe, Drept comercial, Ed. C.H. Beck, 2010
Facultativă
1. Sandru Daniel-Mihail, Societatile comerciale in Uniunea Europeana, Editura Universitara,
Bucuresti, 2006
2. C. Gheorghe, Societati comerciale. Vointa asociatilor si vointa sociala, Ed. All Beck, 2003
3. Marian Bratis, Constituirea societăţii comerciale pe acţiuni, Ed. Hamangiu, 2008
4. 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
5. Sorana Popa, Drept comercial, Teorie si practica judiciara, Ed. Universul juridic, 2008
6. C. Stoica, S. Cristea, Drept societar, Ed. Universitara, 2008
7. Gheorghe Piperea, Drept comercial. Volumul I si II, Ed. C.H. Beck, 2008, 2009
8. Lucian Săuleanu, Societatile comerciale. Adunarile generale ale actionarilor, Ed. Hamangiu 2008
9. Crina-Mihaela Letea, Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, Ed. Hamangiu 2008
10. Ecaterina Ivanov, Patrimoniul societatilor comerciale, Ed. C.H. Beck, 2008
11. C. Gheorghe, Drept comercial comunitar, Ed. Logisticon, 2005
Cursuri, tratate si monografii, sinteze blackboard, jurisprudenta, site-uri internet

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătura

Lect. univ. dr. Cristina FLORESCU
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Anexa A.VI.4.

PROGRAMA ANALITICA
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
Facultatea
Domeniul
Specializarea

DREPTUL MEDIULUI

D/DRB/3/5/6

Semestrul

5

Numărul de credite

5

Drept şi Administraţie Publică
Ştiinţe juridice
Drept
Total
42

Numărul orelor pe semestru / activităţi
SI
S
L
28
14
-

P
-

Categoria formativă a disciplinei
DS
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)
DI
Obiective
Generale:
Cunoaşterea şi aprofundarea noţiunilor şi principilor dreptului mediului;
Specifice:
Cunoaşterea şi înţelegerea instituţiilor, politicilor şi mecanismelor de protectie a mediului;
Cunoaşterea normelor privind protecţia mediului
Conţinut (descriptori)
Studiu individual:
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 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
Teme seminar :
1. Obiectul şi izvoarele dreptului mediului. Principiile şi modalităţile de aplicare a
reglementărilor dreptului mediului. Instituţiile cu atribuţii în protejarea mediului.
2. Protecţia juridică a atmosferei şi solului.
3. Protecţia juridică a apei şi subsolului.
4. Protecţia juridică a pădurilor şi faunei terestre şi acvatice.
5. Protecţia juridică a animalelor domestice şi a păsărilor. Noţiune; necesitatea protecţiei
habitatelor şi a conservării speciilor; sancţiuni în domeniu.
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6. Protecţia juridică a florei. Regimul ariilor naturale protejate.
7. Protecţia juridică a aşezărilor umane şi regimul juridic al produselor şi substanţelor toxice.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
Stabilirea notei finale
Evaluare finala – examen scris BlackBoard
(procentaje)
Evaluare pe parcurs - BlackBoard
Evaluarea pe parcurs - Referat
Bibliografie:
Bibliografie obligatorie:

E5
80%
10%
10%

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;

Lista materialelor didactice
necesare
Titular de Disciplină

Bibliografie opţională:
Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ed. A 3-a, revăzută şi adăugită,
Bucureşti, Universul Juridic, 2008;
1. http://www.spiruharet.ro/facultati/biblioteca
2. Suportul de curs în sistemul e-learning

Grad didactic, titlu, prenume, nume
Conf. univ.dr. Florin Făinişi
Legenda: SI – studiu individual, S - seminar, L – activităţi de laborator, P - proiect sau lucrări practice

Semnătura
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PROGRAMA ANALITICA
PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
Facultatea
Domeniul
Specializarea

DREPT CIVIL. SUCCESIUNI
D/DRB/3/6/7

Semestrul

2

Numărul de credite

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe juridice
Drept

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi
Total
56

SI
28

S
28

L

P

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DF
DU - umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă
DI
(facultativă)
Discipline
Anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

Drept civil I. Partea generală. Drept civil Persoanele
Teoria Generală a Dreptului

Categoria formativă a disciplinei
DF
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)
DI
Obiective
Generale:
• 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
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
Conţinut (descriptori) Studiu individual:
1. Moştenirea – curs intoductiv: Definiţie . Felurile moştenirii
2. Deschiderea moştenirii: data şi locul deschiderii acesteia. Condiţiile generale ale
dreptului de moştenire
3. Moştenirea legală. Principiile moştenirii legale. Reprezentarea succesorală
4. Clasele de moştenitori
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Soţul supravieţuitor. Moştenirea vacantă
Testamentul. Caractere . cuprins. Condiţii de fond şi formă. Formele testamentului
Legatul. Exheredarea
Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile succesiunii. Rezerva
succesorală şi cotitatea disponibilă
9. Dreptul de opţiune succesorală. Transmiterea patrimoniului succesoral şi dobândirea
posesiunii moştenirii
Indiviziunea succesorală.
10. Raportul donaţiilor Împărţeala moştenirii
Teme seminar :
1. Seminar introductiv. 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. Moştenirea – curs intoductiv: Definiţie . Felurile moştenirii. Deschiderea moştenirii: data şi
locul deschiderii acesteia
3. Condiţiile generale ale dreptului de moştenire. Moştenirea legală. Principiile moştenirii
legale. Reprezentarea succesorală
4. Clasele de moştenitori
5. Soţul supravieţuitor. Moştenirea vacantă
6. Seminar recapitulativ în vederea evaluării pe parcurs
7. Testamentul. Caractere . Cuprins. Condiţii de fond şi formă . Formele testamentului
8. Legatul. Exheredarea Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile
succesiunii. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă
9. Dreptul de opţiune succesorală Transmiterea patrimoniului succesoral şi dobândirea
posesiunii moştenirii. Indiviziunea succesorală. Raportul donaţiilor. Împărţeala moştenirii
10. Seminar recapitulative în vederea evaluării finale
5.
6.
7.
8.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
E6
Stabilirea notei finale
Evaluare finala – examen scris
80%
(procentaje)
Evaluare pe parcurs - BlackBoard
10%
Evaluarea pe parcurs - Referat
10%
Bibliografie:
Obligatorie:
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
Facultativa :
Diana Anca Artene Drept civil. Succesiuni, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2012
Diana Anca Artene Drept civil. Succesiuni, Editura Sitech,Craiova, 2013
Liviu Sanciulescu. Curs de drept civil succesiuni, Editura Hamangiu, 2012
Codul civil.
Legea 71/2010 privind punerea în aplicare a Codului civil
Lista materialelor didactice
necesare
itular de Disciplină

Suportul de curs în sistemul e-learning
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Artene Diana Anca

Semnătura
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PROGRAMA ANALITICA
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
Facultatea
Domeniul
Specializarea

DREPT PENAL (PARTEA SPECIALA) 2

D/DRB/3/6/8

Semestrul

6

Numărul de credite

5

Drept şi Administraţie Publică
Ştiinţe juridice
Drept
Total
56

Numărul orelor pe semestru / activităţi
SI
S
L
28
28
-

P
-

Categoria formativă a disciplinei
DF
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)
DI
Obiective
Generale:
• 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 eurocompatibilizare a legislaŢiei penale
• Capacitatea de a interpreta legile
• Cunoaşterea jurisprudenţei
• Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum şi cu
tratatele şi convenţiile internaţionale.
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 cunoştinţelor de drept penal-partea speciala.
Conţinut (descriptori)
Studiu individual:
1. INFRACŢIUNI DE FALS (I)
Falsificarea de monede, Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată,
Falsificarea de timbre sau efecte poştale, Punerea în circulaţie de valori falsificate,
Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, Emiterea frauduloasă de
monedă, Falsificarea de valori străine, Falsificarea de instrumente oficiale, Folosirea
instrumentelor false, Falsificarea de instrumente de autentificare străine
2. INFRACŢIUNI DE FALS (II)
Falsul material în înscrisuri oficiale, Falsul intelectual, Falsul în înscrisuri sub semnătură
privată, Uzul de fals, Falsificarea unei înregistrări tehnice, Falsul informatic, Falsul în
declaraţii, Falsul privind identitatea, Infracţiuni de fals comise în legătură cu autoritatea
unui stat străin
3. INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PE CĂILE FERATE
Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, Neîndeplinirea
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă, Părăsirea postului şi
prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, Distrugerea sau
semnalizarea falsă, Accidentul de cale ferată
INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PE DRUMURILE PUBLICE
Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, Conducerea unui
vehicul fără permis de conducere, Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau
a altor substanţe, Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, Părăsirea
locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, Împiedicarea sau
îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice, Nerespectarea atribuţiilor privind
verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor, Efectuarea de lucrări neautorizate în zona
drumului public
NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR, MUNIŢIILOR, MATERIALELOR
NUCLEARE ŞI AL MATERIILOR EXPLOZIVE
Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, Uzul de armă fără drept, Ştergerea sau
modificarea marcajelor de pe arme letale, Nerespectarea regimului materialelor nucleare
sau al altor materii radioactive, Nerespectarea regimului materiilor explozive
INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU ALTE
ACTIVITĂŢI REGLEMENTATE DE LEGE ŞI INFRACŢIUNI CONTRA
SĂNĂTĂŢII PUBLICE
Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, Neluarea măsurilor legale de
securitate şi sănătate în muncă, Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate
în muncă, Camăta, Zădărnicirea combaterii bolilor, Contaminarea venerică,
Transmiterea sindromului imonodeficitar dobândit, Răspândirea bolilor la animale sau la
plante, Infectarea apei, Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse,
Comercializarea de produse alterate, Traficul de produse sau substanţe toxice
INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI ŞI INTEGRITĂŢII SISTEMELOR ŞI
DATELOR INFORMATICE
Accesul ilegal la un sistem informatic, Interceptarea ilegală a unei transmisii de date
informatice, Alterarea integrităţii datelor informatice, Perturbarea funcţionării sistemelor
informatice, Transferul neautorizat de date informatice, Operaţiuni ilegale cu dispozitive
sau programe informatice
INFRACŢIUNI CONTRA ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE
Constituirea unui grup infracŢional organizat, Instigarea publică, Incitarea la ură sau
discriminare, Încercarea de a determina săvârŞirea unei infracŢiuni, Tulburarea ordinii
Şi liniŞtii publice, Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, Împiedicarea
desfăŞurării unei adunări publice, Pornografia infantilă, Ultrajul contra bunelor
moravuri
INFRACŢIUNI CONTRA FAMILIEI ŞI INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTĂŢII
RELIGIOASE ŞI RESPECTULUI DATORAT PERSOANELOR DECEDATE
Bigamia, Incestul, Abandonul de familie, Nerespectarea măsurilor privind încredinŢarea
minorului, Împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu, Împiedicarea
exercitării libertăţii religioase, Profanarea lăcaŞurilor sau a obiectelor de cult, Profanarea
de cadavre sau morminte, Prelevarea ilegală de Ţesuturi sau organe
INFRACŢIUNI ELECTORALE
Împiedicarea exercitării drepturilor electorale, Coruperea alegătorilor, Frauda la vot,
Frauda la votul electronic, Violarea confidenţialităţii votului, Nerespectarea regimului
urnei de vot, Falsificarea documentelor Şi evidenţelor electorale
INFRACŢIUNI CONTRA SECURITĂŢII NAŢIONALE ŞI CONTRA CAPACITĂŢII
DE LUPTĂ A FORŢELOR ARMATE
Trădarea, Acţiuni împotriva ordinii constituţionale, Spionajul, Actele de diversiune,
Propaganda pentru război, Constituirea de structuri informative ilegale, NedenunŢarea
unor infracŢiuni contra securităŢii naŢionale, Dezertarea, Insubordonarea, Abuzul de
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autoritate, Folosirea emblemei Crucea RoŞie în timpul operaŢiunilor militare
12. INFRACŢIUNI DE GENOCID, CONTRA UMANITĂŢII ŞI DE RĂZBOI
Genocidul, InfracŢiuni contra umanităţii, Infracţiuni de război contra persoanelor,
contra proprietăţii, contra operaţiunilor umanitare Şi emblemelor, Utilizarea de metode
şi mijloace interzise în operaţiunile de luptă
Teme seminar :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Infracţiunile de fals
Infracţiunile contra siguranŢei circulaŢiei pe căile ferate Şi pe drumurile publice
Infracţiunile la regimul armelor şi muniţiilor
Infracţiunile la regimul materialelor nucleare şi al materiilor explozive
Infracţiunile contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice
Infracţiunile electorale

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
E6
Stabilirea notei finale
Evaluare finala – examen scris
80%
(procentaje)
Evaluare pe parcurs - BlackBoard
10%
Evaluarea pe parcurs – Lucrare practică
10%
Bibliografie:
Bibliografie
Minimală obligatorie:
Bibliografie Obligatorie:
1. Doinel Dinuica, Polixenia Grecu - Drept penal. Partea speciala, Vol. II, Curs IFR,
Ed. FRM, 2014;
2. Doinel Dinuica, Roxana Oana Ifrim, Polixenia Grecu - Drept penal. Partea generala.
Partea speciala, Vol. II, Ed. FRM, 2014;
3. Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, Drept penal. Partea speciala, Editura Universul
Juridic, 2014.
Bibliografie Facultativă:
1. Tudorel Toader, Drept penal român. Partea speciala. Editia a 5-a, revizuita si
adaugita, Editura Hamangiu, 2010;
2. Valerian Cioclei, Drept penal, partea specială. Infracţiuni contra patrimoniului, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2010;
3. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea speciala. Conform Noului Cod penal. Editia a
2-a, Ed. C.H. Beck, 2014.
Lista materialelor didactice
1. http://www.spiruharet.ro/facultati/biblioteca
necesare
2. Suportul de curs în sistemul e-learning
Titular de Disciplină

Grad didactic, titlu, prenume, nume
Prof. univ. dr. Doinel Dinuică
Legenda: SI – studiu individual, S - seminar, L – activităţi de laborator, P - proiect sau lucrări practice

Semnătura
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PROGRAMA ANALITICA
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
Facultatea
Domeniul
Specializarea

DREPT PROCESUAL PENAL II

D/DRB/3/6/9

Semestrul

6

Numărul de credite

5

Drept şi Administraţie Publică
Ştiinţe juridice
Drept
Total
56

Numărul orelor pe semestru / activităţi
SI
S
L
28
28
-

P
-

Categoria formativă a disciplinei
DS
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)
DI
Obiective
Generale:
• 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.
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.
Conţinut (descriptori)
Studiu individual:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Urmarirea penala
Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala
Suspendarea urmaririi penale
Trimiterea in judecata
Dizpozitii generale privind judecata
Judecata in prima instanta: participantii si obiectul judecatii in prima instanta
Caile oridnare de atac
Executarea hotararilor penale
Punerea in executare a pedepselor complementare si a masurilor de siguranta
Proceduri speciale
Procedura in cauzele cu infractori minori
Procedura reabilitarii judecatoresti

Teme seminar :
1. Obiectul si principiile urmaririi penale
2. Desfasurarea urmaririi penale
3. Sesizarea instantei de judecata prin plangerea persoanei vatamate
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4.
5.
6.
7.

Faza procesuala a judecatii in prima instanta
Caile de atac ordinare
Caile extraordinare de atac
Proceduri speciale

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
E6
Stabilirea notei finale
Evaluare finala – examen scris
80%
(procentaje)
Evaluare pe parcurs - BlackBoard
10%
Evaluarea pe parcurs - Referat
10%
Bibliografie:
Bibliografie
Minimală obligatorie:
Ion NEAGU, Tratat de Drept Procesual Penal, Partea Specială, Ediía a II a revăzută şi
adăugită, Ed. Universul juridic, 2010.
Lista materialelor didactice
1. http://www.spiruharet.ro/facultati/biblioteca
necesare
2. Suportul de curs în sistemul e-learning
Titular de Disciplină

Grad didactic, titlu, prenume, nume
Prof. univ. dr. Nicu Jidovu
Legenda: SI – studiu individual, S - seminar, L – activităţi de laborator, P - proiect sau lucrări practice

Semnătura
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PROGRAMA ANALITICĂ
LIBERTĂŢI FUNDAMENTALE

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

D/DRB/3/6/10

Semestrul

6

Facultatea
Domeniul

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Specializarea

Drept

ŞTIINŢE JURIDICE

Numărul de credite

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi
Total

SI

S

56

28

28

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DU - umanistă

DS

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă (facultativă)

DI

Discipline
Anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate
•
•
•
•
•

Obiective

•
•
•
•
•
•
•

L

P

Drept civil
Drept comercial I

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.
Stimularea studentului sa interpreteze si sa analizeze articole de lege in materia dreptului comercial
Formarea unei logici juridice, prin înţelegerea şi stăpânirea instituţiilor specifice ramurii dreptului
comercial.
Dobândirea capacităţii de a aplica informaţiile teoretice la soluţionarea unor cazuri.
Cunoaşterea şi caracterizarea principalelor tipuri de contracte utilizate în activitatea economică
și
comercială.

Studiu individual:
1.
2.
3.
Conţinut
(descriptori)

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Consideraţii introductive privind procedura insolvenţei. Domeniul de aplicare al Legii nr. 85/2014.
Definiţia şi caracterele procedurii insolvenţei. Noutăţi faţă de vechea reglementare
Condiţiile necesare pentru aplicarea procedurii insolvenţei. Condiţii de fond şi de formă. Insolvenţa
debitorului.
Participanţii la procedura insolvenţei: instanţele judecătoreşti, judecătorul-sindic, adunarea
creditorilor, comitetul creditorilor, administratorul special, administratorul judiciar, lichidatorul.
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.
Principii. Solidaritatea obligaţiilor. Regimul juridic al dobânzilor. Alte aspecte specifice privind
obligaţiile şi contractele comerciale.
Contractul de furnizare. Contractul de report. Asocierea in participatiune. Contractul de mandat
comercial. Contractul de agentie. Contractul de intermediere
Contractul de comision. Contractul de report. Contractul de cont curent. Contul bancar curent si alte
contracte bancare. Contractul de leasing

10. Contractul de asigurare. Contractul de franciza. Contractul de de consignaţie.
11. Reglementări privind comercializarea produselor. Răspunderea producătorului pentru pagubele
generate de produsele defecte. Principiile generale privind protecţia consumatorilor.
12. Drepturile consumatorilor în raporturile cu profesioniştii.
13. Comerţul electronic şi comunicările comerciale. Contractele încheiate la distanţă.
14. Titlurile de valoareNoţiunea, clasificarea şi caracteristicile titlurilor de credit.Cambia. Biletul la
ordin şi CEC-ul. Noţiune si caractere, funcţii, condiţii de validitate. Transmiterea (girul). Garantarea
(avalul). Acceptarea/Refuzul. Plata
Teme seminar:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Metode de predare

Consideraţii introductive privind procedura insolvenţei. Domeniul de aplicare al Legii nr. 85/2014.
Definiţia şi caracterele procedurii insolvenţei. Noutăţi faţă de vechea reglementare
Condiţiile necesare pentru aplicarea procedurii insolvenţei. Condiţii de fond şi de formă. Insolvenţa
debitorului.
Participanţii la procedura insolvenţei: instanţele judecătoreşti, judecătorul-sindic, adunarea
creditorilor, comitetul creditorilor, administratorul special, administratorul judiciar, lichidatorul.
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.
Principii. Solidaritatea obligaţiilor. Regimul juridic al dobânzilor. Alte aspecte specifice privind
obligaţiile şi contractele comerciale.
Contractul de furnizare. Contractul de report. Asocierea in participatiune. Contractul de mandat
comercial. Contractul de agentie. Contractul de intermediere
Contractul de comision. Contractul de report. Contractul de cont curent. Contul bancar curent si alte
contracte bancare. Contractul de leasing
Contractul de asigurare. Contractul de franciza. Contractul de de consignaţie.
Reglementări privind comercializarea produselor. Răspunderea producătorului pentru pagubele
generate de produsele defecte. Principiile generale privind protecţia consumatorilor.
Drepturile consumatorilor în raporturile cu profesioniştii.
Comerţul electronic şi comunicările comerciale. Contractele încheiate la distanţă.
Titlurile de valoareNoţiunea, clasificarea şi caracteristicile titlurilor de credit.Cambia. Biletul la
ordin şi CEC-ul. Noţiune si caractere, funcţii, condiţii de validitate. Transmiterea (girul). Garantarea
(avalul). Acceptarea/Refuzul. Plata

Prezentari, dezbateri, prelegere, aplicatii de caz

Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu / test final, LP – lucrări de control)
Evaluare finala – examen
Stabilirea notei finale
Evaluare pe parcurs – BlackBoard
(procentaje)
Evaluarea pe parcurs – Referat

Bibliografia

E6
80%
10%
10%

Obligatorie (minimală)
1. Mirela-Georgiana Sabău – Drept comercial. Insolvenţa, contractele comercial şi protecţia
consumatorilor
2. St. D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, ediţia a IV-a actualizata, Editura Universul
Juridic, București, 2014;
3. Legea nr. 85/2014
Suplimentară (facultativă)
1. Radu N.Catană, Drept comercial Editura Universul Juridic, București, 2013
2. Arin Octav Stănescu, Prezentare comparativa. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolventei si de insolventa si vechea reglementare Editura Universul Juridic 2014;
3. Dumitrescu Aida Diana, Stefan Mihaila - Drept comercial român, Curs Universitar, Editura: C.H.
Beck 2013 ;
4. V. Nemeș, Drept comercial, Ed. Hamangiu, 2012
5. Bazil Oglindă, Dreptul afacerilor. Teoria generala. Contractul, Ed. Universul Juridic, 2012;
6. Grigore-Florin Popescu - Biletul la ordin, cecul si cambia, Editura Hamangiu 2011
7. Ioana Alina Stancu, Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale, Practică judiciară, Ed.
Hamangiu, 2011
8. Gheorghe Piperea, Drept comercial. Volumul I si II, Ed. C.H. Beck, 2008, 2009
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Lista
materialelor
didactice necesare

Titular Disciplină

1. Cursurile si dicţionarele publicate la Editura Fundaţiei România de Mâine.
2. Sintezele introduse în biblioteca virtuală prin intermediul platformei Bleckboard.
3. Computere şi sisteme integrate ale reţelei Bleckboard.
4. Prezentarea sintetică a cursului (Powerpoint).
5. Mijloace electrono-optice de prezentare a cursului: laptop, video-proiector, ş.a.
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Lector univ. dr. Mirela Sabau

Semnătura
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PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea
disciplinei
Codul disciplinei

DREPT INSTITUŢIONAL EUROPEAN
D/DRB/3/6/11

Semestrul

6

Numărul de credite

Facultatea

Drept şi Administraţie publică – Bucureşti

Domeniul
Specializarea
Program de studii

Drept
ŞTIINŢE JURIDICE
DREPT

Numărul
activităţi
Total
42

4
orelor
SI
28

pe

semestru /
S
14

L

P

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DS
DU - umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă DI
(facultativă)

Discipline
Anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate
-

Obiective

-

Teoria Generală a Dreptului

Însuşirea cunoştinţelor privind politicile comunitare.
Înţelegerea corelaţiilor dintre politicile Uniunii Europene în vederea aplicării în
practică a acquis-ului comunitar.
Completarea cunoştinţelor cu informaţii privind modalităţile de colaborare dintre
structurile juridice naţionale şi structuri similare din state membre ale Uniunii
Europene, în vederea punerii în aplicare a politicii europene privindpoliticile
Uniunii.

Studiu individual:
Conţinut
(descriptori)

1.
2.
3.
4.

AQUIS-UL Uniunii Europene
PRINCIPIILE STABILIRII COMPETENŢELOR UNIUNII EUROPENE
DOMENIILE DE COMPETENŢĂ EXCLUSIVĂ A UNIUNII EUROPENE
Concurenţa comunitară;
Politica comercială.
DOMENIILE DE COMPETENŢĂ PARTAJATĂ ÎNTRE UNIUNEA
EUROPEANĂ ŞI STATE MEMBRE:
- Piaţa internă – cele 4 libertăţi comunitare;
- Politica socială a Uniunii Europene;
- Politica Uniunii Europene în domeniul agriculturii şi pescuitului;
- Politica Uniunii Europene în domeniul transporturilor;
- Politica Uniunii Europene în domeniul mediului;
- Politica Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
- Politica Uniunii Europene privind coeziunea economică, socială şi teritorială;
Politica Uniunii Europene privind cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi spaţiul.
5. ADMINISTRAREA JUSTIŢIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

6. DOMENIILE DE COORDONARE A COMPETENŢELOR ÎNTRE UNIUNTEA
EUROPEANĂ ŞI STATELE MEMBRE
- Politica industrială a Uniunii Europene;
- Politica Uniunii Europene privind educaţia, formarea profesională, tineretul şi
sportul;
- Politica Uniunii Europene privind cooperarea consolidată;
- Politica Uniunii Europene privind cooperarea în vederea dezvoltării;
- Politica Uniunii Europene privind cultura;
Politica Uniunii Europene privind sănătatea.
7. ACŢIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII EUROPENE
-

Spaţiul Schengen
Teme seminar:
1.
2.
3.
4.

Aquis-ul comunitar
Principiile stabilirii competenţelor Uniunii Europene
Domeniile de competenţă exclusivă a Uniunii Europene
Domeniile de competenţă partajată între Uniunea Europeană şi statele
membre
5. Aquis-ul Schengen
6. Domeniile de coordonare a competenţelor între Uniunea Europeană şi
statele membre
7. Acţiunea externă a Uniunii Europene
Metode de predare

Prelegere, dezbatere

Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu / test final, LP – lucrări de control)
Evaluare finală – Examen scris Blackboard
Stabilirea
notei Evaluare pe parcurs 1- scris Blackboard
finale (procentaje)
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

E6
80%
10%
10%

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE
1. Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene, Tratat, Editura Lumina Lex, 2011;
2. Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene, Partea generală, Editura Lumina Lex,
2007;
3. Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene, Partea specială, Editura Lumina Lex,
Bibliografia
2007;
4. Octavian Manolache – Drept comunitar, Editura CH.BEKH, 2006.
5. Victor Duculescu, Georgeta Duculescu, Justiţie europeană, Editura Lumina Lex, 2003;
6. Brânduşa Ştefănescu – Curtea de Justiţie a Comunităţilor europene, editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979;
7. Tratatul de la Lisabona.
8. Tratatele privind constituirea şi evoluţia Comunităţilor Europene şi a Uniunii Europene
Lista materialelor 1. Cursurile publicate la Editura Fundaţiei România de Mâine.
2. Sintezele introduse în biblioteca virtuală prin intermediul platformei Bleckboard.
didactice necesare
3. Computere şi sisteme integrate ale reţelei Bleckboard.
4. Prezentarea sintetică a cursului (Powerpoint).
5. Mijloace electrono-optice de prezentare a cursului: laptop, video-proiector, ş.a.
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Semnătura
Titular Disciplină
Prof. univ. dr. Nicoleta Diaconu
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PROGRAMA ANALITICĂ
LIBERTĂŢI FUNDAMENTALE

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

D/DRB/4/8/18

Semestrul

8

Facultatea
Domeniul

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Specializarea

Drept

ŞTIINŢE JURIDICE

Numărul de credite

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi
Total

SI

S

30

20

10

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DU - umanistă

DS

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă (facultativă)

DF

Discipline
Anterioare

Obiective

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

L

P

Drept constituţional şi instituţii politice
Drept internaţional public şi Drept comunitar – drepturile omului

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.
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)
•
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
Studiu individual:
1.Introducere in problematica drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului
1.1.Notiunea de „drepturile omului”
1.2. Aparitia si evolutia istorica a drepturilor si libertatilor fundamentale
2. Principiile ce guverneaza drepturile si libertatile fundamentale ale omului
3. Proceduri si mecanisme pentru promovarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale

Conţinut
(descriptori)

4. Sesizarea si modul de lucru al Curtii Europene a Drepturilor Omului
5. Respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului in situatii speciale
6. 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)
7. 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)
8. Principalele instrumente juridice internationale pentru protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale
omului
9. Constituţia României, legi şi instituţii pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor omului în România
10. Romania in raport cu Consiliul Europei si Conventia Europeana a Drepturilor si Libertatilor Fundamentale
ale Omului
11. Protecţia drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene; Carta drepturilor fundamentale
12. Posibile limitări ale drepturilor omului
Teme seminar:
1. Introducere in problematica drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
2. Principiile ce guverneaza drepturile si libertatile fundamentale ale omului. Proceduri si mecanisme pentru
promovarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale; Sesizarea si modul de lucru al Curtii Europene
a Drepturilor Omului
3. Respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului in situatii speciale;
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 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;
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;
Posibile limitări ale drepturilor omului.

Metode de predare
Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu / test final, LP – lucrări de control)
Evaluare finala – examen BlackBoard
Stabilirea notei finale
Evaluare pe parcurs - BlackBoard
(procentaje)
Evaluarea pe parcurs - Referat

Bibliografia

Lista
materialelor
didactice necesare

Titular Disciplină

E6
80%
10%
10%

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.
1. Cursurile si dicţionarele publicate la Editura Fundaţiei România de Mâine.
2. Sintezele introduse în biblioteca virtuală prin intermediul platformei Bleckboard.
3. Computere şi sisteme integrate ale reţelei Bleckboard.
4. Prezentarea sintetică a cursului (Powerpoint).
5. Mijloace electrono-optice de prezentare a cursului: laptop, video-proiector, ş.a.
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Conf. univ. dr. Coman Daniela

Semnătura
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PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea
disciplinei
Codul disciplinei

DREPT SOCIAL EUROPEAN
D/DRB/3/6/13

Semestrul

6

Numărul de credite

Facultatea

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti

Domeniul
Specializarea

Ştiinţe juridice
Drept

Numărul orelor pe semestru /
activităţi
Total
SI
S
L
P
42
28
14

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială,
DU - umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber
aleasă (facultativă)

Discipline
Anterioare

Obiective

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

3

DS
DO

Drept constituţional
Drept european
1. Dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor pentru
înţelegerea specificului instituţiilor de drept european în
cadrul raporturilor ce iau naştere între statele membre ale
uniunii, precum şi între acestea şi alte subiecte de drept
internaţional.
2. Formarea de specialişti în domeniul juridic al relaţiilor de
muncă internaţionale, prin cunoaşterea principiilor
fundamentale şi a normelor şi instrumentelor juridice
internaţionale care influenţează raporturile dintre participanţii
la viaţa socială europeană şi internaţională.
3. Facilitarea accesului studenţilor la cunoaşterea şi
aprofundarea principalelor aspecte ce influenţează în mod
semnificativ relaţiile de muncă din cadrul unui stat membru
al Uniunii Europene, precum şi interacţiunea dintre normele
de drept intern şi cele de drept european în materie.
4. Aprofundarea normelor ce stabilesc protecţia socială a
lucrătorilor, a membrilor de familie ai acestora şi analizarea
jurisprudenţei europene în domeniul protecţiei sociale.
Studiu individual:
Tema I – Conceptul de Drept social european - aspecte
introductive

Conţinut
(descriptori)

Tema a II-a – Consiliul Europei.
1. Reglementări europene privind drepturile omului şi
libertăţile fundamentale.
2. Normele europene de securitate socială adoptate în cadrul
Consiliului Europei.
3. Interacţiunea dintre reglementările Consiliului Europei şi
dreptul intern.
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Tema a III-a – Uniunea Europeană
1. Reglementări ale CE în domeniul social.
2. Instituţiile Uniunii Europene.
3. Norme de securitate socială adoptate în cadrul Uniunii
Europene.
4. Sistemul de protecţie socială în cadrul Uniunii Europene.
Tema a IV-a – Spaţiul Social European (SSE)
Tema a V-a – Spaţiul Economic European (SEE).
Tema a VI-a – Interacţiunea dintre dreptul naţional şi
dreptul european al muncii
Tema a VII-a – Instituţii jurisdicţionale europene cu
competenţă în domeniul protecţiei şi securităţii sociale.
Teme seminar:
1. Apariţia, dezvoltarea şi afirmarea dreptului social
european.
2. Convenţia europeană a drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale. Jurisprudenţă.
3. Carta social europeană. Forma iniţială şi forma revizuită a
acesteia. Interacţiunea cu normele naţionale. Jurisprudenţă.
4. Formarea instituţiilor Uniunii Europene. Competenţe pe
linia securităţii şi protecţiei sociale. Jurisprudenţă.
5. Norme de protecţie socială adoptate în cadrul Uniunii
Europene. Jurisprudenţă.
6. SEE şi SSE. Jurisprudenţă.
7. Atribuţii, competenţe şi reguli procedurale CEDO, CEJ.

Metode de predare
Forma de evaluare (E – examen, C –
colocviu / test final, LP – lucrări de control)

Stabilirea notei finale (procentaje)

Bibliografia

Prelegere, dezbatere, analiza cazuistică internaţională
E6
Evaluare finala – examen scris BlackBoard
80%
Evaluare pe parcurs 1 - BlackBoard
10%
Evaluarea pe parcurs 2 - Referat
10%
Minimală obligatorie:
1. Andrei Popescu, Dreptul social european, Ed. Fundaţiei
România de Mâine, 2006
2. Dumitru Mazilu, Drept comunitar şi instituţii europene,
Ed. Lumina Lex, 2008
Facultativă:
1. F.Kessler, J.Ph. Lhernould, A. Popescu, Securitatea
socială a lucrătorilor migranţi în cadrul UE, Ed.
Lumina Lex, 2005
2. Nicoleta Diaconu, Instrumente juridice fundamentale în
Uniunea Europeană, Ed. Lumina Lex, 2003
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Lista materialelor didactice necesare

Titular disciplină

1. Cursurile publicate la Editura Fundaţiei România de
Mâine.
2. Sintezele introduse în biblioteca virtuală prin intermediul
platformei Blackboard.
3. Computere şi sisteme integrate ale reţelei Blackboard.
4. Prezentarea sintetică a cursului (Powerpoint).
5. Mijloace electrono-optice de prezentare a cursului: laptop,
video-proiector, ş.a.
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Conf. univ. dr. Marian Ilie

Semnătura
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PROGRAMA ANALITICA
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

PROTECTIA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI
D/DRB/3/6/12

Facultatea
Domeniul
Specializarea

Semestrul

6

Numărul de credite

3

Drept şi Administraţie Publică
Ştiinţe juridice
Drept
Total
42

Numărul orelor pe semestru / activităţi
SI
S
L
28
14
-

Categoria formativă a disciplinei
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă

P
DS

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)
DO
Formarea
(deprinderilor)
aptitudinilor
minimale
pentru
îndeplinirea
atribuţiilor
specifice
profesiilor
juridice;
Obiective
-

-

Însuşirea cunoştinţelor privind aplicarea cunoştinţelor dobândite în domeniul promovării şi garantării drepturilor omului,
în activitatea curentă a avocaţilor, judecătorilor şi procurorilor;
Studierea cazurilor concrete de încălcare a drepturilor omului pentru stabilirea standardelor minime prevăzute de lege
care trebuie respectate în viitoarea lor carieră.

Conţinut (descriptori)
Studiu individual:

1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI
-Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omului în dreptul intern şi internaţional.
-Consideraţii privind locul şi rolul protecţiei juridice a drepturilor omului în sistemul de drept.
2. ORGANIZAŢII ŞI ORGANE INTERNAŢIONALE CARE AU ATRIBUŢII ŞI
PREOCUPĂRI ÎN DOMENIUL PROMOVĂRII ŞI PROTECŢIEI DREPTURILOR
OMULUI
-Organe principale şi subsidiare ale O.N.U.
-Organizaţii regionale
-Organizaţii neguvernamentale
3. PRINCIPALELE DOCUMENTE INTERNAŢIONALE PRIVIND DREPTURILE
OMULUI
- Consideraţii generale privind documentele elaborate sub auspiciile O.N.U. în materie
- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
- Pactele internaţionale şi protocoalele.
- Clasificarea principalelor instrumente juridice privind drepturile omului.
- Reflectarea prevederilor instrumentelor
juridice internaţionale în normele juridice interne
din România.
4. SISTEMELE EUROPENE DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI.
GARANTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN CONSILIUL EUROPEI.
- Convenţia europeană privind drepturile omului;
- Mecanismul de garantare până la intrarea în vigoare a Protocolului nr.11 la Convenţie;
- Noua Curte europeană a drepturilor omului, după intrarea în vigoare a Protocolului XIV;
- Alte documente şi mecanisme europene de garantare a drepturilor omului. (UE, OSCE).
5. DREPTURILE CIVILE ŞI POLITICE. ÎN JURISPRUDENŢA CEDO. DREPTURILE
FEMEII ŞI COPILULUI. ELIMINAREA ORICĂROR FORME DE DISCRIMINARE
- Consideraţii generale privind drepturile civile şi politice
- Drepturile civile – Impactul acestora în activitatea poliţiei.

1

Anexa A.VI.4.
- Drepturile politice - Impactul acestora în activitatea poliţiei.
- Protecţia juridică a drepturilor copilului.
- Drepturile femeii.
- Eliminarea discriminării rasiale.
- Eliminarea altor forme de discriminare.
- Minorităţile naţionale şi drepturile omului.
6. CRIMINALITATEA ŞI DREPTURILE OMULUI. - Aspecte privind criminalitatea
internaţională
- Activitatea O.N.U. şi a instituţiilor specializate pentru prevenirea şi reprimarea criminalităţii
internaţionale.
- Codul de conduită a persoanelor responsabile cu aplicarea legii.
7. PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI ÎN JUSTIŢIE, ADMINISTRAŢIE ŞI
PENITENCIARE
- Protecţia drepturilor omului în justiţie.
- Apărarea drepturilor omului în administraţie.
- Instrumente juridice care reglementează această problemă.
- Regimul deţinuţilor în penitenciare.
Teme seminar :

1. Organizaţii şi organe internaţionale care au atribuţii şi preocupări în domeniul
promovării şi protecţiei drepturilor omului
2. Garantarea drepturilor omului în consiliul Europei. Necesitatea cunoaşterii
reglementărilor internaţionale de către poliţişti.
3. Drepturile civile şi politice. În jurisprudenţa CEDO
4. Drepturile economice sociale şi culturale
5. Dreptul la pace, dezvoltare şi la un mediu înconjurător favorabil
6. Drepturile femeii, copilului, tineretului şi persoanelor handicapate. Eliminarea
oricăror forme de discriminare
7. Protecţia drepturilor omului în justiţie, administraţie şi penitenciare

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
Stabilirea notei finale (procentaje)
Evaluare finala – examen scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs - BlackBoard
Evaluarea pe parcurs - Referat
Bibliografie:

E6
80%
10%
10%

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE
Cursuri şi monografii
-Nicoleta Diaconu, Nicolae Purdă, Protecţia Juridică a Drepturilor Omului, Ediţie
revăzută şi adăugită Editura Universul Juridic, 2011;
-Frederic Sudre ş.a. „Marile hotărâri ale C.E.D.O.”, Editura Rosetti Internaţional,
Bucureşti, 2011.
-Corneliu Bârsan, „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe
articole”, Ediţia a II-a, Editura C.H. Bek, Bucureşti 2010.
- Ion Diaconu - Drepturilor omului în dreptul internaţional contemporan, Ed. „Lumina
Lex”, Bucureşti, 2010;
-Dumitru Mazilu- Drepturile omului, Editura Lumina Lex, 2000;
Legislaţie internaţională
- xxx, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;
- xxx, Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice;
- xxx, Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale;
- xxx, Convenţia europeană a drepturilor omului; Carta Drepturilor Fundamentale a
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Uniunii Europene din anexa Tratatului de la Lisabona (01.12.2009).
Lista materialelor didactice
necesare
Titular disciplină

1. http://www.spiruharet.ro/facultati/biblioteca
2. Suportul de curs în sistemul e-learning
Grad didactic, titlu, prenume, nume

Semnătura

Prof. univ. dr. Nicoleta Diaconu
Legenda: SI – studiu individual, S - seminar, L – activităţi de laborator, P - proiect sau lucrări practice
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PROGRAMA ANALITICĂ
Drept execuţional penal

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
Facultatea
Domeniul
Specializarea

D/DRB/3/6/16 Semestrul

6

Numărul de credite

Facultatea de Drept şi Administraţie
Publică
Ştiinţe juridice
Drept

2

Numărul orelor pe semestru /
activităţi
Total
SI
S
L
P
42
28 14

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – DS
economică/managerială, DU - umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – DF
liber aleasă (facultativă)

Discipline
Anterioare

Obiective

Conţinut
(descriptori)

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

Criminologie
Drept penal, Drept procesual penal

1. 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.
2. Formarea de specialişti în domeniul executarii pedepselor si a masurilor dispuse
de organele judiciare in cursul procesului penal.
3. Facilitarea accesului studenţilor la cunoaşterea şi aprofundarea regimurilor de
executare a pedepselor si a masurilor neprivative de libertate.
4. Familiarizarea cu notiuni despre probatiune, reeducarea si resocializarea
persoanelor private de libertate.
5. Accesarea si valorificarea legislatiei in domeniu .
1. Aspecte introductive: notiune, definitii, delimitari conceptuale,relatii cu alte
stiinte.
2. Principalele modele de politica penala: modelul represiv, modelul preventiv si
modelul mixt.
3. Sanctiunile de drept penal. Pedeapsa- scurt istoric, legalitate, scop si functii.
4. Pedepse privative de libertate. Reguli penitenciare europene - recomandari ale
organismelor internationale in aceasta materie.
5. Regimuri de executare a pedepselor pivative de libertate: regimul de maxima
siguranta, regimul inchis, regimul semideschis si regimul deschis.
6. Regimuri speciale de executare a pedepselor privative de libertate: penitenciarul
pentru femei; penitenciarul pentru tineri si minori; centrele de reeducare; institutul
medical educativ.
7 Drepturile si obligatiile persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de
libertate.
8.Administratia Nationala a Penitenciarelor: organizare, functionare, atributii,
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subordonare,relatii cu alte institutii
9.Pedepsele neprivative de libertate.
10. Probatiunea: istoric, notiune, evolutie in sistemul de drept romanesc.
11. Executarea pedepsei amenzii penale
12. Executarea pedepselor complementare si a celor accesorii
13. Executarea masurilor educative
14. Perspective comparatiste privind dreptul executional penal
Teme seminar:
1. Sanctiunile de drept penal.
2. Regimuri de executare a pedepselor pivative de libertate: regimul de
maxima siguranta, regimul inchis, regimul semideschis si regimul deschis.
3. Drepturile si obligatiile persoanelor aflate in executarea pedepselor.
privative de libertate.
4. Pedepsele neprivative de libertate.
5. Probatiunea.
6. Executarea pedepsei amenzii penale.
7. Executarea pedepselor complementare si a celor accesorii.
Metode de predare

prelegere, dezbatere de caz, dialog, demonstraţie ş.a.

Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu / test final, LP – lucrări de control)
Stabilirea notei Evaluare finala – examen scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 1 - BlackBoard
finale
Evaluarea pe parcurs 2 - Referat
(procentaje)

E6
80%
10%
10%
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Minimală obligatorie:
1. Lazar Carjan, Aura Preda, Penologie, Ed. Fundatia Romania de Maine,2011,
2012.
2.Ortansa Brezeanu, Minorul si legea penala, Bucuresti, Ed. All Beck, 1998.
3.Constantin Sima- Drept executional penal, Ed. Hamangiu, 2010
4.Ion Oancea – Drept executional penal, Ed. All, 1998
5.Ortansa Brezeanu (coord.),Integrarea sociala postpenala ainfractorilor intre
realitate si perspectiva, Ed. Fundatia de Maine, 2000
5.Ortansa Brezeanu, Prevenirea criminalitatii la inceput de mileniu, Ed. Fundatia
Romania de Maine,2001.
6. Valentina Schiaucu, Rob Canton, Manual de probatiune, Ed. Eurostandard,
Bucuresti, 2008
Facultativă:
1. Ana Balan,Emilian Stanisor.,Marinela Minca, Penologie, Ed. Oscar Print, 2002.
2. Jacques Leaute, Criminologie et Science penitenciaire, PUF, paris, 1972.
3. Jacques Leaute, Criminologie et penologie, Paris, 1985.
4. Bernard Bouloc, Penologie, Dalloz, Paris, 1985.
5. Regulile penitenciare europene ( prezentate pe internet)
6. Regulile de la Beijing ( prezentate pe internet)
7. Mihaela Tomita- Consilierea in probatiune, Ed. Universitatii de Vest, Timisoara,
2005
7. LEGISLATIE

Bibliografia

*Legea nr 275 din 28 iunie2006 privind executarea pedepselor si a masurilor
dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal publicata in M.Of. nr.591
din 1 07 2004
* Lege nr. 83/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 275/2006 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal
* Hotararea de Guvern nr.1897 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor si a
masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal publicata in
M.Of. nr.24 din 16 ianuarie 2007
*Conventia cu privire la drepturile copilului, adoptata de Adunarea Generala
ONU in noiembrie 1989, ratificata de Romania prin Legea nr.18/1990.
*Legea nr.123 din 4 mai 2006 privind Statutul personalului din Serviciile de
probatiune, publicata in M.Of.nr.407 din 10 mai 2006
* HG.1239 din 29 noiembrie 2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a
dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea
serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii
sanctiunilor neprivative de libertate, publicata in M. Of. Nr.651 din 13 decembrie
2000.
*Legea 129 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului
nr.92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a
infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate,
publicata in M. Of. Nr.190 din 20 03 2002.
*H.G. nr.1823 privind organizarea,functionarea si atributiile Administratiei
Nationale a Penitenciarelor, publicata in M.Of. nr.1062 din 16 11 2004.
*Legea nr.293 din 28 06 2004 privind Statutul functionarilor publici din3
Administratia Nationala a Penitenciarelor publicata in M.Of.nr. 581 din 30 06
2004.

1. Cursurile si dicţionarele publicate la Editura Fundaţiei România de Mâine.
2. Sintezele introduse în biblioteca virtuală prin intermediul platformei Blackboard.
3. Computere şi sisteme integrate ale reţelei Blackboard.
4. Prezentarea sintetică a cursului (Powerpoint).
5. Mijloace electrono-optice de prezentare a cursului: laptop, video-proiector, ş.a.
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Semnătura
Titular Disciplină
Conf. univ. dr. Aura Preda
Lista
materialelor
didactice
necesare
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