FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
Universitatea „1 Decembrie 1918”
1.2. Facultatea
de Drept și Ştiinţe Sociale
1.3. Departamentul
de Ştiinţe Juridice și Administrative
1.4. Domeniul de studii
Științe Juridice
1.5. Ciclul de studii
Licenţă
1.6. Programul de studii
Drept
2. Date despre disciplina
2.1. Denumirea disciplinei Drept penal general
2.2. Cod disciplină
DR II 1
2.3. Titularul activităţii de curs
Angela Tatu
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de studiu
II 2.6.
I
2.7.
Ti
E
2.8. Regimul disciplinei
O
Semestrul
pul de
(O – obligatorie, Op –
evaluare
opţională, F – facultativă)
(E/C/VP)
3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
2
saptamana
3.4. Total ore din
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
28
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
17
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
40
Tutoriat
Examinări
12
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
119
3.8 Total ore din planul de învăţământ
56
3.9 Total ore pe semestru
175
3.10 Numărul de credite
7
Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
- dacă e cazul la limbi străine sau la alte asemenea discipline.
4. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Videoproiector, Sală dotată cu tablă samd
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă samd
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1. (7/1 credite) Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi
metodologiilor din domeniul juridic
C2. (7/1 credite) Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului
juridic
C3. (7/1 credite) Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a
celorlalte instrumente juridice internaţionale
C4. (7/1 credite) Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice
din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state
C5. (7/1 credite) Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi
informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă
C6. (7/1 credite) Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice,

în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor
Competenţe transversale
CT1 (7/1 credite ) Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a
sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei
profesionale
6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
C1.1 Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor
disciplinei
utilizate în domeniul juridic
C1.2 Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris și oral, și a
instrumentelor de logică juridică pentru explicarea şi interpretarea
conceptelor şi teoriilor specifice domeniului dreptului
Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în
studiul dreptului
Identificarea surselor de informare în domeniul dreptului (legislaţiei,
doctrinei şi jurisprudenţei), aplicabile la o problemă de drept, inclusiv
utilizarea bazelor de date juridice
C5.2 Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul
dreptului (legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa), referitoare la o problemă
de drept concretă
C6.1 Identificarea corectă a reglementărilor în vigoare şi utilizarea
raţionamentelor juridice, cu valorificarea acestora în comunicarea
profesională
Soluţionarea problemei de drept pe care o ridică o situaţie de fapt, prin
utilizarea raţionamentelor juridice
7.2 Obiectivele specifice
încadrare juridică corespunzătoare, soluționare a problemelor juridice
7. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
1 Noţiuni introductive privind dreptul penal, Principiile de bază ale Prelegere, discuţii
dreptului penal, Izvoarele dreptului penal, Norma de drept penal,
Interpretarea legii penale, Raportul de drept penal
2. Aplicarea legii penale în timp şi spaţiu
Prelegere, discuţii
3. Infracţiunea. Trăsăturile infracţiunii, Conţinutul infracţiunii
Prelegere, discuţii
4. Elementele infractiunii – obiectul infracţiunii, latura obiectivă,
Prelegere, discuţii
subiecţii, latura subiectiva
5. Formele infracţiunii intenţionate funcţie de fazele ei de desfăşurare
Prelegere, discuţii
Perioada internă, Perioada externă, Actele preparatorii
6. Tentativa, Infracţiunea - fapt consumat, Infracţiunea - fapt epuizat
Prelegere, discuţii
7. Unitatea de infracţiune - Pluralitatea aparentă de infracţiuni
Prelegere, discuţii
Unitatea naturală de infracţiune (Infracţiunea simplă, Infracţiunea
continuă, Infracţiunea deviată)
8. Unitatea legală de infracţiune - Infracţiunea continuată Infracţiunea Prelegere, discuţii
complexă, Infracţiunea de obicei, Infracţiunea progresivă
9. Pluralitatea de infractori
Prelegere, discuţii
Participaţia penală, Participaţia penală propriu-zisă – autoratul,
coautoratul,
10. Instigarea, complicitatea, participaţia improprie
Prelegere, discuţii
11. Pluralitatea de infracţiuni, Concursul de infracţiuni,
Prelegere, discuţii
12. Recidiva, pluralitatea intermediară
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
13. Cauzele justificative: Legitima apărare, Starea de necesitate,

Exercitarea unui drept sau indeplinirea unei obligatii,
Consimtamantul persoanei vatamate,
14. Cauzele de neimputabilitate: Constrângerea fizică şi morală, Prelegere, discuţii
Excesul neimputabil, Minoritatea făptuitorului, Iresponsabilitatea,

Intoxicatia, Eroarea, Cazul fortuit.
8.2 Bibliografie

A Tatu, Curs de drept penal general, In curs de aparitie, 2016.
I. Pascu s.a, Drept penal, Partea Generala, 2016, editia a 4 a, Ed. Hamangiu, Buc;
G.Antoniu, Tratat de drept penal, Edit. Universul Juridic, Buc, 2015;
G.Antoniu, T. Tudorel s.a., Explicatiile Noului Cod penal, Edit. Universul Juridic, Buc, 2015;
G. Antoniu s.a., Explicatii ale noului cod penal, vol. I si II, Edit. Universul Juridic, Buc., 2014;
C. Mitrache s.a., Drept penal roman, Partea generala, Edit Universul Juridic, Buc., 2014;
I. Pascu s.a, Noul cod penal comentat. Partea generala, 2014, Ed. Hamangiu, Buc;
C. Voicu s.a., Noul cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni, Ed. Hamangiu, Buc., 2014;
M. Udroiu, Drept penal. Partea generala, Noul Cod penal, Ed. CH Beck, Buc., 2014;
C. Voicu s.a., Noul Cod penal, Ghid de aplicare pentru practicieni, Edit. Hamangiu, Buc.,2014;
Antoniu George (coord.), Explicaţii preliminare ale noului Cod penal , Vol. I (art. 1-52),Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2010;
A. Tatu, Curs de Drept Penal General, Cluj, Editura Risoprint, 2007;
A. Tatu, Curs de Drept Penal, Partea Generală, Vol. I şi II, Sibiu, Editura Burg, 2003;
Antoniu, George; Bulai, Costică,Dicţionar de drept penal şi procedură penală , EdituraHamangiu, Bucureşti, 2011;
Basarab, Matei; Paşca, Viorel; Mateuţ, Gh.; Butiuc, C-tin.; Codul penal comentat. Partea generală , vol. I, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2007
Boroi, Alexandru, Drept penal. Partea generală , Cf.Noului Cod penal, Editura C. H.Beck, Bucureşti, 2010;
Bulai, C-tin.; Bulai, Bogdan N.,Manual de Drept Penal. Parte Generală , Ed. UniversulJuridic, Bucureşti, 2007;
Mitrache, C-tin.; Mitrache, Cristian, Drept penal. Partea generală , Editura Universul juridic, Bucureşti, 2010 (sau
ediţii anterioare – 2009, 2008);
Pascu, Ilie; Buneci, Petru,Noul Cod penal. Partea generală şi Codul penal. Partea generală în vigoare, prezentare
comparativă, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2010;(conţine textele celor două coduri şi scurte explicaţii după
fiecare articol)
Streteanu, Florin,Tratat de drept penal. Partea generală, vol. I,Editura C.H.Beck,Bucureşti, 2008;
Zolyneak, Maria; Michinici, Maria Ioana, Drept penal. Partea generală, Editura Fundaţiei„Chemarea”, Iaşi, 1999;
A. Boroi, Drept penal, Partea generală, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.
Site-uri oficiale – Portalul instanţelor de judecată (http://www.portaljust.ro), Înalta Curteade Casaţie şi Justiţie
(http://www.scj.ro) Portalul legislativ, Portalul european de justitie (https://ejustice.europa.eu/home.do?

plang=ro&action=home)
Jurisprudenta CEDO (http://jurisprudentacedo.com/), jurisprudenta CJCE www.cjue.ro/
Seminar
Câmp de evenimente.
Exerciţii, probleme
Câmp de probabilitate.
Exerciţii, probleme
Reguli de calcul cu probabilităţi.
Exerciţii, probleme
Scheme clasice de probabilitate.
Exerciţii, probleme
Variabile aleatoare de tip discret.
Exerciţii, probleme
Variabile aleatoare de tip continuu.
Exerciţii, probleme
Caracteristici numerice asociate variabilelor aleatoare.
Exerciţii, probleme
Funcţia caracteristică. Funcţia generatoare de momente.
Exerciţii, probleme
Şiruri de variabile aleatoare. Legea numerelor mari. Teoreme limită.
Exerciţii, probleme
Teoria selecţiei.
Exerciţii, probleme
Teoria estimaţiei.
Exerciţii, probleme
Intervale de încredere.
Exerciţii, probleme
Teste parametrice
Exerciţii, probleme
Teste de concordanţă
Exerciţii, probleme
Bibliografie
IDEM CURS plus Revistele de specialitate Dreptul penal, Dreptul, Curierul judiciar etc.
Culegeri de decizii CEDO si de drept intern

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
9. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
80%
20%

Evaluare finală
Examen scris
10.5 Seminar/laborator
Verificare pe parcurs
Test de evaluare
- Activitate la seminar
10.6 Standard minim de performanţă:
C1 Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată
C2 Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect
C3.1 Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi European
C4.1 Definirea conceptelor şi analiza acestora, precum şi a metodelor şi teoriilor utilizate în
interpretarea şi compararea instituţiilor din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state
C5 Realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa
referitoare la o problemă de drept concretă
C6 Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind rezolvarea problemelor juridice pe care le ridică o
situaţie de fapt concretă
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de seminar
....29 Sept.2016...................... .
……………..………………
………………………………….
Data avizării în catedră
……………………….

Semnătura director de departament
.…………………………………...

