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
Administratie Publica
2. Date despre disciplina
2.1. Denumirea disciplinei Drept procesual penal – parte generală 2.2. Cod disciplină
DR III 3
2.3. Titularul activităţii de curs
Angela Tatu
2.4. Titularul activităţii de seminar
Ioana Gheberta
2.5. Anul de studiu III 2.6.
2.7. Tipul de
2.8. Regimul disciplinei (O O
I
E
Semestrul
evaluare (E/C/VP)
– obligatorie, Op –
opţională, F – facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
4
2
2
saptamana
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
56
28
28
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
7
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
20
Tutoriat
Examinări
12
Alte activităţi …….
69
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
56
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5
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
C2. (5/1 credite) Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului
juridic
C5. (5/2 credite) Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi
informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă
C6. (5/2 credite) Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice,
în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor
Competenţe transversale
6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
C1.2 Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris și oral, și a
disciplinei
instrumentelor de logică juridică pentru explicarea şi interpretarea
conceptelor şi teoriilor specifice domeniului dreptului

7.2 Obiectivele specifice

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
încadrare juridică corespunzătoare
soluționare a problemelor juridice

7. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Principiile fundamentale ale dreptului procesual penal,
Sistemul de principii fundamentale şi scopul procesului penal, probleme
ale eurocompatibilizării. normativ şi jurisprudenţial a procesului penal
român, a sistemului judiciar
2. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal, obiect, trasaturi,
subiecti, punere in miscare
3. Jurisdictia, Funcţia jurisdicţională în materie penală şi autoritatea
judiciară care o înfăptuieşte, Funcţia jurisdicţională şi rolul său în
soluţionarea acţiunii penale şi acţiunii civile, Autoritatea judecătorească
prin care se înfăptuieşte justiţia în cauzele penale, Incompatibilitatea,
abtinerea, recuzarea
4. Probele si mijloacele de proba, Probaţiunea în procesul penal şi
importanţa ei, Obiectul probaţiunii în procesul penal, Mijloacele de probă
si mijloacele materiale de probă, Înregistrările video şi audio, Perchezitia
5. Mijloacele procesuale si procedurale penale, Mijloacele procesuale
penale, Mijloacele de restrângere procesuală şi felul lor, Măsurile
preventive.
6. Urmarirea penala.
7.Camera preliminara.
8.Judecata in prima instanta.

Metode de predare
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii

Observaţii

Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii

Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii

Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
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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

10.1 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:
C2 Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect
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
10.4 Curs

Data completării
.......................... .
Data avizării în catedră
……………………….

Semnătura titularului de curs
……………..………………

Semnătura titularului de seminar
………………………………….
Semnătura director de departament
.…………………………………...

