FIŞA DISCIPLINEI
Drept civil. Contracte, 2017-2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învățământ

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
III 2.5 Semestrul
I

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF
Drept civil.Contracte
Lect.univ.dr. Dumitru Văduva
Lect.univ.dr. Amelia Singh

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1
Număr de ore pe saptămână
3
3.2
din care curs
2
3.3
3.4
Total ore din planul de înv.
42
3.5
din care curs
28
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
58
3.8
Total ore pe semestru
100
3.9
Număr de credite
4

S/L/P
S/L/P

F/O
1
14
ore
22
10
20
2
2
2

4.

4.1
4.2

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Cunoașterea elementelor „teoriei generale a dreptului” „dreptul roman”; „teoria
De curriculum
actului juridic civil”; „dreptul persoanelor”; „Obligații”
De competenţe
Capacități de analiză și sinteză.
5.

5.1
5.2

Condiţii (acolo unde este cazul)
Cunoașterea elementelor „teoriei generale a dreptului” „dreptul roman”; „teoria
De desfăşurare a cursului
actului juridic civil”; „dreptul persoanelor”; „Obligații”
De desfăşurare a laboratorului Capacități de analiză și sinteză.

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6.

Competenţe specifice vizate

 Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice internationale

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al Însuşirea temeinică a cunoştinţelor de drept civil cu privire specială a speciilor de contracte.
disciplinei
A. Obiective cognitive:
Înţelegerea noţiunii de contract special, a raportului dintre teoria contractului şi contractele
speciale; necesitatea calificării contractelor.
Dobândirea tehnicilor de bază privind: transmiterea proprietăţii şi a folosinţei lucrurilor;
7.2 Obiectivele specifice
dobândirea unor servicii de la alte persoane, constituirea societăţilor civile, regimul juridic al
jocului şi al prinsorii, regimul juridic al asigurărilor de bunuri, persoane sau de răspundere,
modalităţile de stingere a unor litigii pe cale convenţională.
B. Obiective procedurale

Corelarea aspectelor teoretice cu aspecte de procedura judiciara .
Identificarea corelatiei dintre dreptul material si cel procedural.
C. Obiective atitudinale
Respectarea normelor de drept privitoare la institutiile juridice studiate
Identificarea interesului general al societatii si protejarea acestuia prin respectarea normelor
de drept
8.

Conţinuturi

8.1. Curs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Raportul dintre teoria generala a contractului şi dreptul contractelor
speciale; domeniu contractelor speciale civile şi clasificarea lor
I. Contractele ce au ca obiect bunuri
1. Contractele translative de proprietate:
Contractul de vânzare; Noţiune, caractere, identificare
Contractul de vânzare: condiţii de fond şi condiţii de formă.
Efectele contractului de vânzare: transferul proprietăţii şi al riscului,
opozabilitatea.
Contractul de vânzare: efecte: Obligaţiile de garanţie; obligaţiile accesorii;
obligaţiile cumpărătorului- Contractul de schimb
Contracte translative de folosinţă.
Contractul de locaţiune:
Dispoziţii generale. Formarea și efectele contractului de locațiune
Contractul de arendare
Contractul de închiriere a locuinţei
II. Contracte ce au ca obiect servicii:
1. Contracte de servicii materiale.
Contractul de antrepriză. Contractul de antrepriză în construcţii.
2.Contracte de servicii intelectuale
Contractul de mandat. Mandatul cu reprezentare.- Mandatul fără
reprezentare
III Contracte de restituire:
Contractul de împrumut: Dispoziţii generale.
Împrumut de folosinţă.
Împrumutul de consumaţie. Dispoziţii comune.
Împrumutul cu dobândă
Contractul de depozit. Reguli comune privind contractul de depozit.
Depozitul necesar;
Depozitul hotelier. Sechestrul conventional
IV. Contractele aleatorii. Contractul de rentă viageră; contractul de
întreţinere. Jocul şi pariul.
V. Contractele ce au ca obiect stingerea litigiilor. Tranzacţia

14
Bibliografie

Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

2
2
2
2
2
2
2

Prelegere;
Dezbatere

Suport documentar

2
2
2
2
2
2
2

I. Bibliografie obligatorie.
L. Stănciulescu, Curs de drept civil, Contracte, 2012;
Dumitru Florescu, Contracte speciale, 2011
Baias/Chelaru/Constantinovici/Macovei, Noul Cod civil. Comentarii pe articole. Art.1-2664 Editura CH Beck, 2014
Florin Moţiu, Contracte speciale, 2011, Editura Universul juridic..
St. Cărpenaru, L. Stănciulescu, V.Nemeş, Contracte civile şi comerciale, Editura Hamangiu, 2009.
I. Turcu, Noul Cod civil cartea a V-a, Contractul de vânzare, Editura CH Beck
Noul Cod civil comentarii, doctrină și jurisprudență, VolIII, Editura Hamangiu, 2012
Coordonator Rada Postolache și coautorii, Contractul de depozit și varietățile acestuia Editura CH Beck 2010
II. Bibliografie facultativă
Fr. Deak, Tratat de drept civil, Contracte special, Vol I-III, ediţie revizuită, Editura Universul Juridic, 2010.
D. Chirică Tratat de drept civil. Contractele speciale, vol I, Vânzarea şi schimbul, Editura CH Beck, 2008.
I. Popa, Contractul de vânzare-cumpărare Editura Universul Juridic, 2008. Tit. Prescure, A. Ciurea, Contracte civile Editura
Hamangiu, 2007.
C. Macovei, Contracte civile, Editura Hamangiu, 2006. I Dogaru, Drept civil. Contracte speciale, CH Beck, 2004.
C. Toader, Drept civil, Contracte special, Editura CH Beck, 2006.
D. Văduva, A. Tabacu, Drept civil, Contracte speciale, 2002
I.-F. Popa, Conformitatea lucrului vândut, Editura UJ, 2010
I. Turcu, Vânzarea în Noul Cod civil, Editura CH Beck, 2011
2. Legislaţie
Noul Cod civil
Legea nr. 282/2004 privind protecţia dobânditorilor unui drept de utilizare a unor bunuri imobiliare
Legea nr. 296/2004, Codul consumatorului
Legea nr. 449/2014 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora
OUG nr. 34/2000, privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu profesioniștii

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă

Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

1

Înțelegerea sistematică a materiei și a logicii dispozițiilor legale
privind fiecare contract în parte. Practică judiciară. Simulări ale
unor spețe școală

1

Raportul dintre teoria generala a contractului şi dreptul contractelor
1
speciale; domeniu contractelor speciale civile şi clasificarea lor
I. Contractele ce au ca obiect bunuri
2
1. Contractele translative de proprietate:
Contractul de vânzare; Noţiune, caractere, identificare
Contractul de vânzare: condiţii de fond şi condiţii de formă.
2
Efectele contractului de vânzare: transferul proprietăţii şi al riscului,
3
Dezbatere
Suport documentar
opozabilitatea.
Aplicaţii
Contractul de vânzare: efecte: Obligaţiile de garanţie; obligaţiile accesorii;
2
obligaţiile cumpărătorului- Contractul de schimb
Contracte translative de folosinţă.
4
Contractul de locaţiune:
Dispoziţii generale. Formarea și efectele contractului de locațiune
Contractul de arendare
2
5
Contractul de închiriere a locuinţei
II. Contracte ce au ca obiect servicii:
2
1. Contracte de servicii materiale.
Contractul de antrepriză. Contractul de antrepriză în construcţii.
6
2.Contracte de servicii intelectuale
Contractul de mandat. Mandatul cu reprezentare.- Mandatul fără
reprezentare
III Contracte de restituire:
2
Contractul de împrumut: Dispoziţii generale.
Împrumut de folosinţă.
7
Împrumutul de consumaţie. Dispoziţii comune.
Împrumutul cu dobândă
Contractul de depozit. Reguli comune privind contractul de depozit.
Depozitul necesar;
Depozitul hotelier. Sechestrul conventional
2
8
IV. Contractele aleatorii. Contractul de rentă viageră; contractul de
întreţinere. Jocul şi pariul.
V. Contractele ce au ca obiect stingerea litigiilor. Tranzacţia
Bibliografie
I. Bibliografie obligatorie.
L. Stănciulescu, Curs de drept civil, Contracte, 2012;
Dumitru Florescu, Contracte speciale, 2011
Baias/Chelaru/Constantinovici/Macovei, Noul Cod civil. Comentarii pe articole. Art.1-2664 Editura CH Beck, 2014
Florin Moţiu, Contracte speciale, 2011, Editura Universul juridic..
St. Cărpenaru, L. Stănciulescu, V.Nemeş, Contracte civile şi comerciale, Editura Hamangiu, 2009.
I. Turcu, Noul Cod civil cartea a V-a, Contractul de vânzare, Editura CH Beck
Noul Cod civil comentarii, doctrină și jurisprudență, VolIII, Editura Hamangiu, 2012
Coordonator Rada Postolache și coautorii, Contractul de depozit și varietățile acestuia Editura CH Beck 2010
II. Bibliografie facultativă
Fr. Deak, Tratat de drept civil, Contracte special, Vol I-III, ediţie revizuită, Editura Universul Juridic, 2010.
D. Chirică Tratat de drept civil. Contractele speciale, vol I, Vânzarea şi schimbul, Editura CH Beck, 2008.
I. Popa, Contractul de vânzare-cumpărare Editura Universul Juridic, 2008. Tit. Prescure, A. Ciurea, Contracte civile Editura
Hamangiu, 2007.
C. Macovei, Contracte civile, Editura Hamangiu, 2006. I Dogaru, Drept civil. Contracte speciale, CH Beck, 2004.
C. Toader, Drept civil, Contracte special, Editura CH Beck, 2006.
D. Văduva, A. Tabacu, Drept civil, Contracte speciale, 2002
I.-F. Popa, Conformitatea lucrului vândut, Editura UJ, 2010
I. Turcu, Vânzarea în Noul Cod civil, Editura CH Beck, 2011
2. Legislaţie
Noul Cod civil
Legea nr. 282/2004 privind protecţia dobânditorilor unui drept de utilizare a unor bunuri imobiliare
Legea nr. 296/2004, Codul consumatorului
Legea nr. 449/2014 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora
OUG nr. 34/2000, privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu profesioniști

9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competenţele dobândite la această disciplină sunt de natură să faciliteze pătrunderea studenţilor pe piaţa muncii în
diverse profesii: magistrat, avocat, consilier juridic, funcţionar public.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
- corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;

10.2 Metode de evaluare
-

Evaluare finală.

10.3 Pondere
din nota finală
50 %

- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.
-participarea activă la seminar,
rezolvarea studiilor de caz;
10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării
19 septembrie 2017

- Evaluare periodica;

-Prezentarea orală a temei de
- gradul de încadrare în cerinţele
casă
impuse în ceea ce priveşte realizarea
temei de casă.
Comunicarea unor informatii utilizand corect limbajul juridic
Cunoasterea unor concepte de baza
Nota 5 la evaluarea finală
Titular de curs,
Lect. univ. dr. Dumitru Văduva

Data aprobării în Consiliul departamentului,
29 septembrie 2017

30%
20%

Titular de seminar / laborator,
Lect. univ. dr. Amelia Singh

Director de departament, Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
Drept penal. Partea specială, anul universitar 2017-2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învăţământ

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie Publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină)
Titularul activităţilor de seminar /
2.3
laborator/proiect
2.4 Anul de studii
III 2.5 Semestrul
I

Drept penal. Partea specială1
Lect.univ.dr. Carmina Tolbaru
Lect univ dr. Carmina Tolbaru
2.6 Tipul de evaluare

E

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Medie ore pe saptămână
3
3.2
din care S.I.
2
3.3
S/L/P
3.4 Total ore din planul de înv.
42
3.5
din care S.I.
28
3.6
S/L/P
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină)
3.7
Total ore studiu individual
58
3.8
Total ore pe semestru
100
3.9
Număr de credite
4
4.

Cunoaşterea elementelor de drept penal penal – parte generală, disciplină studiată
în anul II

De curriculum

4.2

De competenţe

5.1

De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului

Competenţe profesionale

6.

1
14
ore
20
14
20
2
2

Precondiţii (acolo unde este cazul)t

4.1

5.

O

Gândire analitică, capacitate de sinteză, abilităţi de interpretare.

Condiţii (acolo unde este cazul)
Sala dotată cu tablă și videoproiector
- Sală dotată cu tablă
- Participarea studenţilor la seminarii
- Rezolvarea speţelor şi a testelor grilă
- Respectarea termenelor de predare a temelor de casă

Competenţe specifice vizate

C3. Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice
internationale
C3.1. Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc si european si a principalelor
instrumente juridice internationale
C3.2. Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor
internationale prin utilizarea cunostintelor însusite
C3.3. Identificare prevederilor legale din legislatia româneasca, europeana sau internationala,
aplicabile într-un context determinat
C3.4. Realizarea studiului juridic si distingerea între prevederile relevante fata de cele irelevante care
au incidenta în rezolvarea unor situatii specifice
C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislatiei românesti si a celei europene si
internationale în vigoare

Competenţe
transversale



7.

Nu este cazul

Obiectivele disciplinei

7.1. Obiectivul general
al disciplinei

7.2. Obiectivele
specifice

8.

Întelegerea teoretică şi practică a elementelor constitutive din schema generală de
analiză a infracțiunii
Dezvoltarea de competente pentru cunoaşterea şi interpretarea corectă a textului
de lege reglementat de Noul Cod penal
Înțelegerea modului în care se determină faptele comisive şi omisive, susceptibile
să constituie infracţiuni, în scopul apărării şi ocrotirii valorilor fundamentale ale
societăţii.
A. Obiective cognitive
Cunoaşterea incriminărilor din Noul Cod Penal
Înţelegerea structurii şi elementelor infracţiunii
Rezolvarea corectă şi argumentată a cazurilor practice
B. Obiective procedurale
Corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică
Corelarea dispozițiilor din partea generală cu normele de incriminare
Dezvoltarea capacității de a încadra juridic corect diferite fapte penale
C. Obiective atitudinale
Dezvoltarea capacității de a gândi juridic
Înțelegerea importanței Dreptului penal în asigurarea protecției unor valori sociale
Însușirea de valori sociale fundamentale și promovarea unui sistem de valori morale
și civice
Înțelegerea necesității unei calificări corecte a faptei penale
Promovarea unei atitudini favorabile respectării principiului legalității
Promovarea unei atitudini responsabile față de aplicarea corespunzătoare a
legislației în vigoare și a jurisprudenței, în vederea optimizării legislației și practicii
penale

Conţinuturi

8.1. Curs
1
2
3

4

5

6
7
8
9

Demers introductiv
Titlul I. Infracţiuni contra persoanei - consideraţii
introductive, aspecte comune (art. 188-227 NCP);
Analiza infracţiunilor contra vieții: Omorul (art. 188), Omorul
calificat (art. 189), Determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art.
191),Uciderea la cererea victimei (art. 190) Uciderea din culpă
(art. 192) Analiza infracţiunilor contra integrității corporale sau sănătății:
Lovirea sau alte violențe (art. 193), Vătămarea corporală (art.
194), Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte (art. 195),
Vătămarea corporală din culpă (art. 196), Încăierarea (art. 198)
Analiza infracţiunilor săvârșite asupra unui membru de familie,
art.199 – 200 NCP. Analiza infracțiunilor ce reprezintă agresiuni
asupra fătului: Violența în familie (art. 199), Uciderea ori
vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă (art. 200)
Analiza infracţiunilor contra libertății persoanei : Lipsirea de
libertate în mod ilegal (art. 205), Amenințarea (art. 206),
Șantajul (art. 207)
Analiza infracţiunilor contra libertății și integrității sexuale: Violul
(art. 218), Actul sexual cu un minor (art. 220) Analiza infracțiunilor care aduc atingere domiciliului și vieții
private: Violarea de domiciliu (art. 224), Violarea sediului
profesional ( art. 225)
Infracţiuni contra patrimoniului – consideraţii introductive,
aspecte comune (art. 228-256 NCP) - 2 ore

Nr.
ore
2

Metode de
lucru

Observaţii
Resurse folosite

Prelegere;
Dezbatere

Videoproiector,
Suport documentar

2
2

2

2

2
2
2
2

Analiza infracţiunilor de furt: Furtul (art. 228), Furtul calificat (art. 2
229), Furtul în scop de folosință (art. 230), Plângerea prealabilă
și împăcarea (art. 231), Sancționarea tentativei (art. 232); Analiza infracţiunilor de tâlhărie și piraterie : Tâlhăria (art.233), 2
Tâlhăria calificată (art.234), Tâlhăria sau pirateria urmată de
11
moartea victimei (art.236), Sancționarea tentativei (art.
237NCP)
Analiza infracţiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea 2
încrederii: Abuzul de încredere (art. 238), Gestiunea
12
frauduloasă (art 242), Însușirea bunului găsit sau ajuns din
eroare la făptuitor (243), Înșelăciunea (art. 244), Sancționarea
tentativei ( art. 248 NCP) Analiza infracțiunilor referitoare la distrugerea și tulburarea de 2
posesie: Distrugerea (art. 253), Distrugerea calificata(art. 254),
13
Distrugerea din culpa (art. 255), Tulburarea de posesie (art.256
NCP)Titlul III. Infracţiuni contra autorității – consideraţii
introductive, aspecte comune (art. 257-265 NCP); Analiza
2
14
infracţiunilor privind autoritatea și frontiera de stat: Ultrajul
(art.257NCP), Uzurparea de calități oficiale ( art. 258)Bibliografie
1. G. BODORONCEA, V. CIOCLEI, I. KUGLAY, L.V. LEFTERACHE, T. MANEA, I. NEDELCU, F. VASILE, Codul penal.
Comentariu pe articole. Ed. C.H. Beck 2014
2.VALERIAN CIOCLEI, Drept penal, Partea specială, Infracţiuni contra persoanei. Infracțiuni contra patrimoniului, Editura C.H.
Beck, 2016
3. VALERIAN CIOCLEI, Drept penal, Partea specială, Infracţiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului – cu referire
la noul Cod penal, Editura C.H. Beck, 2013
4. VALERIAN CIOCLEI, Infracțiunile contra persoanei în Noul Cod penal – principalele modificări față de reglementarea actuală,
Curierul Judiciar nr. 11/2012.
5. VALERIAN CIOCLEI, Infracțiunile contra patrimoniului în Noul Cod penal – principalele modificări față de reglementarea
actuală, Curierul Judiciar nr. 7/2013.
6. CRISTINA ROTARU, Cele mai importante modificări privind infracţiunile contra patrimoniului, Supliment AUBD – 2014.
8. UDROIU M., Fise de drept penal. Partea speciala. Noul cod penal, Universul juridic, 2015
9. Legea 286/2009 privind noul Cod penal, publicata în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, în vigoare de la 1 februarie 2014,
cu modificarile și completările ulterioare
10

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Proiect

Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Explicații privind sistematizarea infractiunilor in Partea specială
a Codului penal, identificarea aspectelor comune pe grupe de
1
1
infracțiuni, trasarea elementelor definitorii si explicarea
schemei generale de analiza a infractiunii
Discutii privind schema de analiza a infractiunilor contra
2
2
persoanei. Aplicații practice în materie de infracțiuni contra
vieții și integrității corporale sau sănătății persoanei
Aplicații practice în materia infracțiunilor săvârșite asupra unui
2
3
membru de familie și a infracțiunilor ce reprezintă agresiuni
- dialogul
asupra fătului
- dezbaterea
Aplicații practice în materia infracțiunilor contra libertății
2
- explicatia
Caiete de seminar,
4
persoanei și a infracțiunilor contra libertății și integrității
- lucrul în
fișe de seminar,
sexuale
echipa
teste grile, spețe,
- conversaţia
test de verificare
Aplicații practice în materie de infracțiuni care aduc atingere
2
5
euristică
domiciliului și vieții private
Discutii privind schema de analiza a infracțiunilor contra
2
6
patrimoniului. Aplicații practice în materia infracțiunilor de furt,
tâlhărie și piraterie
Aplicații practice în materia infracţiunilor contra patrimoniului
2
7
prin nesocotirea încrederii. Analiza practică a infracțiunilor
referitoare la distrugerea și tulburarea de posesie
Discutii privind schema de analiza a infracțiunilor contra
8
autorității. Aplicații practice în materia infracţiunilor privind
1
autoritatea și frontiera de stat.
Bibliografie
1. G. BODORONCEA, V. CIOCLEI, I. KUGLAY, L.V. LEFTERACHE, T. MANEA, I. NEDELCU, F. VASILE, Codul penal.
Comentariu pe articole. Ed. C.H. Beck 2014

2. CIOCLEI, V., Drept penal, Partea specială, Infracţiuni contra persoanei. Infracțiuni contra patrimoniului, Editura C.H. Beck,
2016
3. UDROIU M., Fise de drept penal. Partea speciala. Noul cod penal, Universul juridic, 2015
4. UDROIU M., Drept penal. Partea specială. Sinteze și grile, Ed. C.H. Beck, Ediţia 3, 2016
5. CIOCLEI V., ROTARU C., Drept penal. Partea speciala. Caiet de seminar, Editura C.H. Beck, ed. 2, 2014.
6. CIOCLEI V., ROTARU C., TRANDAFIR A.-R., Drept penal. Partea specială. Culegere de teste grilă pentru examenele de an,
de licență și de admitere în profesii juridice, Ed. C.H. Beck, Ediţia 2, revăzută şi adăugită, 2015.
7. UDROIU M., Fise de drept penal. Partea speciala. Noul cod penal, Universul juridic, 2015
8. UDROIU M., Drept penal. Partea specială. Sinteze și grile, Ed. C.H. Beck, Ediţia 3, 2016
10. Legea 286/2009 privind noul Cod penal, publicata în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, în vigoare de la 1 februarie
2014, cu modificarile și completările ulterioare
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competenţele dobândite la această disciplină sunt de natură să faciliteze pătrunderea studenţilor pe piaţa muncii în
diverse profesii: magistrat, avocat, consilier juridic, funcţionar public.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar /
Laborator /
Proiect

10.1 Criterii de evaluare
- însuşirea corectă a noţiunilor de
specialitate şi explicarea coerentă a
acestora
- nivelul de documentare şi gradul de
asimilare a cunoştinţelor

10.2 Metode de evaluare
- Evaluare finală - Probă scrisă întrebări teoretice şi spete

-participarea activă la seminar prin
implicarea în rezolvarea spețelor, a
fişelor de seminar şi a grilelor supuse
spre dezbatere

- Activitate seminar – implicare
activă la lucrările de seminar,
prezentare şi susţinere liberă a
temei de casă

- nivelul de implicare în soluţionarea
cazurilor practice

- Test de verificare

10.3 Pondere
din nota finală
50%

20%
30 %

- gradul de încadrare în cerinţele
impuse în ceea ce priveşte rezolvarea
testului de verificare şi întocmirea
temei de casă.
10.6 Standard minim
de performanţă

1. Utilizarea corectă a limbajului de specialitate
2. Cunoaşterea conceptelor de bază specifice dreptului penal
3. Realizarea temei de casă
4. Nota 5 la evaluarea finală

Data completării
19 septembrie 2017

Titular disciplină,
Lect.univ.dr. Carmina Tolbaru

Titular de seminar / laborator / proiect,
Lect.univ.dr. Carmina Tolbaru

.....
Data aprobării în Consiliul departamentului,
29 septembrie 2017

Director de departament, Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
Lect.univ. dr. Daniela Iancu
Lect.univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
Drept procesual penal 1, anul universitar 2017-2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învățământ

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
III 2.5 Semestrul
I

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie Publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF
Drept procesual penal 1
Prof.univ.dr. Dumitru Diaconu
Lect. univ. dr. Gabriela Zoană

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7

Regimul disciplinei

Timpul total estimat
3.1
Medie ore pe saptămână
4
3.2
din care S.I.
2
3.3
S/L/P
3.4
Total ore din planul de înv.
56
3.5
din care S.I.
28
3.6
S/L/P
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
97
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5

S/O

3.

4.1
4.2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe

5.1
5.2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a laboratorului

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6.

2
28
ore
56
20
17
2
2

Competenţe specifice vizate

 C6: Utilizarea legislatiei în vigoare în analiza situatiilor juridice, în încadrarea lor corecta din punct de vedere

juridic si în solutionarea lor

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al Însuşirea temeinică a cunoştinţelor de drept procesual penal.
disciplinei
Obiective cognitive:
aprofundarea etapelor şi scopului procesului penal, dobândirea de noţiuni privitoare la
principiile fundamentale care guvernează procesul penal, la acţiunea penală şi acţiunea
civilă în cadrul procesului penal, la competenţă, la măsurile procesuale
Obiective procedurale:
7.2 Obiectivele specifice
dezvoltarea capacităţii de analiză şi de sinteză în vederea aprecierii probelor şi a mijloacelor
de probă în cadrul procesului penal
Obiective atitudinale:
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor legislative noi
şi a jurisprudenţei în domeniu

8.

Conţinuturi

8.1. Curs
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U1
0

Introducere
Noţiunea şi sistemul procesului penal şi ale dreptului procesual penal
Principiile fundamentale care stau la baza procesului penal în România
Limitele aplicării legii procesuale penale. Aplicarea legii procesual penale
române în timp şi spaţiu
Acţiunea penală în procesul penal
Acţiunea civilă în procesul penal
Participanţii în procesul penal
Competenţa organelor judiciare
Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii
Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
Măsurile preventive privative de libertate
Măsurile preventive restrictive de libertate. Alte măsuri procesuale
Acte procesuale și procedurale comune. Nulitățile.

Nr.
ore
2
3

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Prelegere
Dezbatere
Aplicații

Codul de procedură
penală
Suport documentar

3
3
3
3
2
3
3
3

Bibliografie
1. Mihail Udroiu, Fişa de procedură penală, Ediţia a II-a, Ed. Univertsul Juridic, Bucureşti, 2013
2. Anastasiu Crişu, Drept procesual penal, Ediţia a IV-a, revizuită şi actualizată. Ed. Hamangiu 2013
3. Anastasiu Crişu, Drept procesual penal. Sinteze de seminar, teste grilă, speţe, Ed. Hamangiu 2013
4. I. Neagu, Drept procesual penal, Partea generală, Tratat, Ed. Global Lex, Bucureşti, 2010
5. M. Udroiu; Procedură penală; Partea generală. Partea specială, Ed. Ch. Beck, Bucureşti, 2010
6. O . Predescu, M. Udroiu, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi dreptul procesual penal român, Ed. C. H. Beck, Bucureşti,
2007
7. M . Udroiu, R. Slăvoiu, O. Predescu, Tehnici speciale de investigare în justiţia penală, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2009
8 N. Volonciu, Al. Ţuculeanu, Codul de procedură penală comentat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
9.Florin Răzvan Radu, Drept european şi inetrnaţional penal, Ed. C.H.Beck 2013
10. Codul de procedură penală
11.Mihail Udroiu ,Fișe de procedură penală.Partea generală,Ed.Universul Juridic , 2016
12.Mihail Udroiu .Fișe de procedura penală,Partea generala.,Ed Universul Juridic, 2016
13,Mihail Udroiu,Procedura penala,Parte generală,Editia a 3-a Ed.Universul Juridic, 2016.
14 .Ion Neagu, Mircea Damaschin,Andrei Viorel Iugan, Drept procesual penal, Parte generală,Ed Universul Juridic,2016
15. Mihail Udroiu și alții. Codul de procedura penală .Comentarii pe articole .Ed.C.H.Beck, București, 2015.
16. Codul de procedură penală.
17.Legislația privind organizația judiciară.

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă

Nr.
ore
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a
competenţelor vizate, distribuirea temelor si a referatelor
Noţiunea şi sistemul procesului penal şi ale dreptului procesual penal
3
Principiile fundamentale care stau la baza procesului penal în România
2
Limitele aplicării legii procesuale penale. Aplicarea legii procesual penale
- dialogul
române în timp şi spaţiu
Studiu de caz,
- dezbatere,
Acţiunea penală în procesul penal
3
3
Acţiunea civilă în procesul penal
prezentare temă de
lucru în echipa
Participanţii în procesul penal
4
3
casă, test de
- conversaţia
Competenţa organelor judiciare
verificare
5
3
euristică
Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii
6
3
Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
7
2
Măsurile preventive privative de libertate
8
3
Măsurile preventive restrictive de libertate. Alte măsuri procesuale
9
3
10 Acte procesuale și procedurale comune. Nulitățile.
3
Bibliografie
1. Mihail Udroiu, Fişa de procedură penală, Ediţia a II-a, Ed. Univertsul Juridic, Bucureşti, 2013
2. Anastasiu Crişu, Drept procesual penal, Ediţia a IV-a, revizuită şi actualizată. Ed. Hamangiu 2013
3. Anastasiu Crişu, Drept procesual penal. Sinteze de seminar, teste grilă, speţe, Ed. Hamangiu 2013
4. I. Neagu, Drept procesual penal, Partea generală, Tratat, Ed. Global Lex, Bucureşti, 2010
5. M. Udroiu; Procedură penală; Partea generală. Partea specială, Ed. Ch. Beck, Bucureşti, 2010
6. O . Predescu, M. Udroiu, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi dreptul procesual penal român, Ed. C. H. Beck, Bucureşti,
2007
7. M . Udroiu, R. Slăvoiu, O. Predescu, Tehnici speciale de investigare în justiţia penală, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2009
8 N. Volonciu, Al. Ţuculeanu, Codul de procedură penală comentat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
9.Florin Răzvan Radu, Drept european şi inetrnaţional penal, Ed. C.H.Beck 2013
10. Codul de procedură penală
11.Mihail Udroiu ,Fișe de procedură penală.Partea generală,Ed.Universul Juridic , 2016
12.Mihail Udroiu .Fișe de procedura penală,Partea generala.,Ed Universul Juridic, 2016

1

13,Mihail Udroiu,Procedura penala,Parte generală,Editia a 3-a Ed.Universul Juridic, 2016.
14 .Ion Neagu, Mircea Damaschin,Andrei Viorel Iugan, Drept procesual penal, Parte generală,Ed Universul Juridic,2016
15. Mihail Udroiu și alții. Codul de procedura penală .Comentarii pe articole .Ed.C.H.Beck, București, 2015.
16. Codul de procedură penală.

9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
• Competenţele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface așteptările angajatorilor din domeniul juridic, ale
asociațiilor profesionale etc.
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării
19 septembrie 2017

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

- corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.

-

Evaluare finală.

-participarea activă la seminar,
rezolvarea studiilor de caz;

- Evaluare periodica;

-Prezentarea orală a temei de
- gradul de încadrare în cerinţele
casă
impuse în ceea ce priveşte realizarea
temei de casă.
Comunicarea unor informatii utilizand corect limbajul juridic
Cunoasterea unor concepte de baza in domeniul dreptului procesual penal
Nota 5 la evaluarea finală
Titular de curs,
Prof. univ. dr. Dumitru Diaconu

Data aprobării în Consiliul departamentului,
29 septembrie 2017

10.3 Pondere
din nota finală
50 %

30%
20%

Titular de seminar / laborator,
Lect. univ. dr. Gabriela Zoană

Director de departament, Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
Drept comercial 1, 2017-2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învăţământ

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept și Administrație Publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul disciplină (coordonator disciplină)
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studii
III 2.5 Semestrul
I

Drept comercial 1
Prof.univ.dr. Ionel Didea
Lect.univ.dr. Amelia Singh
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Medie ore pe săptămână
4
3.2
Din care C.
2
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
56
3.5
Din care C.
28
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină)
3.7 Total ore studiu individual
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Număr de credite
5

4.1
4.2

5.1

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

5.2

S
S

S/O
2
28
ore
20
20
20
5
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Parcurgerea disciplinelor de TGD, Drept civil
De competenţe
Însuşirea noţiunilor specifice de TGD, drept civil
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Videoproiector, ecran
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar cu videoproiector și ecran
De desfăşurare a
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte
seminarului/laboratorului/proiectului - Susţinerea testului de verificare
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă
6.


Competenţe specifice vizate

C3. Aplicarea legislatiei romanesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice
internationale

Nu este cazul

7.

Obiectivele disciplinei

7.1 Obiectivul general al
disciplinei

Disciplina are ca obiective principale aprofundarea de către studenţi a noţiunilor
teoretice şi practice în domeniul comercial, cunoaşterea modificărilor legislative în
acest domeniu. Prin intermediul unor metode moderne, studentul primeşte

7.2 Obiectivele specifice

8.

informaţii privind intreprinderea, profesionistii, formele si clasificarea societatilor
comerciale, necesare pentru a se integra în mediul de afaceri şi a dobândi abilitatea
de a relaţiona cu acest domeniu.
A. Obiective cognitive
Disciplina studiază notiunile specifice activitatii de comert, institutii fundamentale
pe care studenţii trebuie sa le inteleaga atat din punct de vedere teoretic cat si in
aplicarea lor practica, aceste aspecte fiind esentiale pentru intelegerea ulterioara a
modului în care se desfăşoară activitatea de comert
B. Obiective procedurale
Identificarea corelatiei dintre dreptul material si cel procedural
Corelarea aspectelor teoretice cu cele practice prin identificarea de solutii in
cazurile practice
C. Obiective atitudinale
Respectarea normelor de drept privitoare la institutiile juridice studiate
Identificarea interesului general al societatii si protejarea acestuia prin respectarea
normelor de drept

Conţinuturi

8.1. Cursuri (unităţi de învăţare)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Notiuni introductive privind studiul dreptului comercial
Intreprinderea
Notiunea si principalele categorii de profesionisti
Obligatiile profesionale ale comerciantilor
Fondul de comert
Auxiliarii comerciantilor
Evolutia regelementarilor juridice si doctrinaire privind
societatile comerciale
Personalitatea juridica si functionarea societatii
comerciale
Societatile comerciale. Evolutie. Forme. Infiintare
Modificarea, dizolvarea si lichidarea societatilor
comerciale
Reguli aplicabile fiecarei forme de societate comerciala

Nr.
or
e
2
3
3
3
3
3
2
3

Metode de lucru

Prelegere,
dezbatere

Observaţii
Resurse folosite

Reglementări

2
2
2

Bibliografie
I.
Tratate, cursuri, monografii
- Didea Ionel,Drept comercial I-curs pentru studentii programului frecventa redusa , editura Universul Juridic,Bucuresti,2009;
- Didea Ionel,Drept comercial roman , editura Universul Juridic,Bucuresti,2015;
- Didea Ionel,Drept societar , editura Universul Juridic,Bucuresti,2009;
- Didea Ionel,Dreptul european al concurentei, editura Universul Juridic,Bucuresti,2009;
- Stanciu D.Carpenaru, Tratat de drept comercial roman , editura UniversuL Juridic,Bucuresti,2012;
- Stanciu D.Carpenaru, Drept comercial roman , editura Universul Juridic,Bucuresti,2007;
-Smaranda Angheni, Drept comercial, editura C.H.Beck, Bucuresti,2008
-V.Nemeş, Drept comercial,ediţia a II-a, revăzută, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
- Fl.A.Baias, E.Chelaru, R.Constantinovici, I.Macovei (coordonatori), Noul Cod Civil. Comentariu pe articole – art. 1-2664, Editura C.H.Beck, 2012
- Gh. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, 2010
- St. D. Cărpenaru, Comercianţii – profesionişti ai întreprinderii comerciale – în lumina noului Cod civil, volumul Noile coduri ale României, Studii şi
cercetări juridice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011
- St.D.Cărpenaru, S.David, C.Predoiu, Gh.Piperea, Legea societăţilor comerciale. Comentariu pe articole, ediţia a 4-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti,
2009
II. Articole
1.
I. Boţi, V. Boţi, Administrarea bunurilor altuia în noul Cod civil în Dreptul nr. 11, 2010
2.
M.Bratiş, Aplicaţiile Noului Cod civil cu privire la persoana profesioniştilor şi raporturile juridice relative la exploatarea întreprinderii cu
scop lucrativ şi patrimonial, Revista de Drept comercial nr. 5/2012
3.
St. D. Cărpenaru, Dreptul comercial în condiţiile noului Cod civil, Curierul Judiciar nr. 10/2010

8.2. Aplicaţii: Seminar
1.

Notiuni introductive privind studiul dreptului comercial

Nr.
Or
e
2

Metode de
predare
- dialogul

Observaţii
Resurse folosite
Videoproiector,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Intreprinderea
Notiunea si principalele categorii de profesionisti
Obligatiile profesionale ale comerciantilor
Fondul de comert
Auxiliarii comerciantilor
Evolutia regelementarilor juridice si doctrinaire privind
societatile comerciale
Personalitatea juridical si functionarea societatii
comerciale
Societatile comerciale. Evolutie. Forme. Infiintare
Modificarea, dizolvarea si lichidarea societatilor
comerciale
Reguli aplicabile fiecarei forme de societate comerciala
Bibliografie
La fel cu cea de curs
9.

3
3
3
3
3
2

- dezbatere
lucru în echipa
- conversaţia
euristică

Studiu de caz,
predare temă de
casă, explicație, test
de verificare

3
2
2
2

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

Competenţele dobândite permit acumularea cunoștințelor desfăşurarea activităţii ca jurist in cadrul unei
societati cu domeniu comercial
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.

Înregistrare prezenţă, testare
finală (teorie şi speţe)

10.5 Seminar

participarea activă la seminar,
rezolvarea studiilor de caz, realizarea
temelor de casă.

Înregistrare, verificare teme,
prezentare referat, lucrare de
control

10.6 Standard minim
de performanţă

Minim nota 5 la activitatea de seminar
Minim nota 5 la evaluarea finala

Data completării
Data completării
19 septembrie 2017

Titular disciplină,
Titular disciplină,
Prof. univ. dr. Ionel Didea

Data aprobării în Consiliul departamentului,
29 septembrie 2017

10.3 Pondere
din nota finală
50 %

50%

Titular de seminar,
Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Amelia Singh

Director de departament, Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
Lect.univ.dr. Daniela Iancu
Lect.univ.dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
Dreptul familiei
2017-2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învăţământ

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept și Administrație Publică
Drept
Licenţă
Drept/ Specialist în domeniul juridic
IF

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul disciplină (coordonator disciplină)
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studii
III 2.5 Semestrul
I

Dreptul familiei
Conf.univ.dr. Drăghici Andreea
Lect.univ.dr. Puran Andra
2.6 Tipul de evaluare
E

3. Timpul total estimat
3.1 Medie ore pe săptămână
4
3.2
Din care S.I.
3.4 Total ore din planul de înv.
56
3.5
Din care S.I.
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual

2
28

2.7

Regimul disciplinei

3.3
3.6

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină)
3.7 Total ore studiu individual
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Număr de credite
5
4.

De curriculum

Drept civil. Persoanele

4.2

De competenţe

Capacitate de analiză

5.2

Ore
40
10
8
9
2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Sala dotata cu tabla si retroproiector
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
De desfăşurare a
- Participarea studenţilor la seminarii
seminarului/laboratorului/proiectului - Susţinerea testului de verificare
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă
6.

Competenţe profesionale

2
28

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1

5.1

S
S

O

Competenţe specifice vizate

C2. Aplicarea tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic
C2.1. Definirea si clasificarea teoriilor, paradigmelor si principiilor utilizate în studiul dreptului C2.5.
Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor si metodelor specifice
dreptului C2.2. Utilizarea conceptelor și teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea si
interpretarea textelor de lege (normelor juridice) nationale, europene si internationale C2.4. Analiza
datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificari si a unor delimitari conceptuale
C2.3. Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat
C3. Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice
internationale
C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislatiei românesti si a celei europene si
internationale în vigoare C3.2. Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor
europene si a prevederilor internationale prin utilizarea cunostintelor însusite C3.4. Realizarea
studiului juridic si distingerea între prevederile relevante fata de cele irelevante care au incidenta în
rezolvarea unor situatii specifice C3.3. Identificare prevederilor legale din legislatia româneasca,
europeana sau internationala, aplicabile într-un context determinat C3.1. Identificarea normelor

Competenţe
transversale

juridice din sistemul de drept românesc si european si a principalelor instrumente juridice
internationale

7.

Obiectivele disciplinei

7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

8.

Cunoştinţele dobândite în cadrul acestei materii vor completa informaţia juridică de drept privat,
determinând reprezentarea situaţiei juridice a raporturilor de familie. Studenţii vor aprofunda elementele
caracteristice şi problemele specifice implicate de relaţiile de rudenie, afinitate, filiaţie, căsătorie, în
scopul utilizării acestor cunoştinţe în practică, în cadrul viitoarei cariere.

A. Obiective cognitive
Înţelegerea conceptului de casatorie, rudenie, afinitate, filiatie, adoptie
Cunoaşterea gradelor de rudenie şi afinitate
Cunoaşterea aspectelor privind situaţia legală a copilului
Cunoaşterea reglementărilor legale privind filiaţia şi adopţia, precum şi obligaţia legală de
întreţinere
Cunoaşterea procedurilor privind modul încheiere a actelor de stare civilă
B. Obiective procedurale
Corelarea aspectelor teoretice cu aspecte de procedura judiciara .
Identificarea unor situaţii concrete de aplicare a dispozitiilor privind casatoria.
Identificarea corelatiei dintre dreptul material si cel procedural.
C. Obiective atitudinale
Respectarea normelor de drept privitoare la institutiile juridice studiate
Identificarea interesului general al societatii si protejarea acestuia prin respectarea normelor
de drept

Conţinuturi

8.1. Studiu individual (unităţi de învăţare)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

1. Noţiuni introductive
1.1. Noţiunea de familie în doctrină şi legislaţie
1.2. Funcţiile familiei
1.3. Izvoarele dreptului familiei
1.4. Principiile dreptului familiei
1.5. Corelaţia dreptului familiei cu alte ramuri de drept

Nr.
ore
2

2. Căsătoria
2.1. Condiţii de fond şi impedimente la căsătorie
2.1. Condiţii de formă
2.3. Efectele căsătoriei
3. Regimul matrimonial în dreptul românesc actual potrivit dispozițiilor
Noului Cod civil. Regimul legal
4. Regimul matrimonial în dreptul românesc actual potrivit dispozițiilor
Noului Cod civil. Regimul alternative
5. Desfacerea căsătoriei
6. Încetarea și desființarea căsătoriei
7. Rudenia şi afinitatea
8. Situaţia legală a copilului
9. Filiaţia
9.1. Noţiune
9.2. Filiaţia faţă de mamă
9.3. Filiaţia faţă de tată

2

10. Autoritateaa părintească
10.1. Principiile autoritatii părinteşti
10.2. Exercitarea autoritatii părinteşti
11. Adopţia
11.1. Condiţii de fond şi impedimente la adopţie
11.2. Procedura adopţiei
11.3. Efectele adopţiei
11.4. Adopţia internaţională
12. Obligaţia legală de întreţinere

2

Metode de
lucru

Observaţii
Resurse folosite

2
2
2
2
2
2
2

2

2

Dezbatere
Prelegere

Suport documentar

13.

12.1. Noţiune
12.2. Condiţii
12.3. Ordinea de acordare a obligaţiei legale de întreţinere
13. Protecţia copilului şi a drepturilor sale
13.1. Principiile care stau la baza protecţiei copilului
13.2. Protecţia alternativă a copilului
14. Actele şi acţiunile de stare civilă

2

14.
Bibliografie

2

1. Cărţi, Tratate, Monografii
Andreea Drăghici, Dreptul familiei, curs pentru învățământul cu frecvență redusă, Editura Universității din Pitești, 2016
Codruţa Hageanu, Dreptul Familiei şi actele de stare civilă, Editura Universul Juridic, 2013
Alexandru Bacaci, Viorica Dumitrache, Codruţa Hageanu, Dreptul Familiei, Ediţia a 7-a, Editura C.H. Beck, 2012
Andreea Drăghici, Ramona Duminică, Obligația legală de întreținere, Ed. Universul Juridic, București, 2014
Andreea Drăghici, Protecția juridică a drepturilor copilului, Ed. Universul Juridic, București, 2013
Florinita Ciorascu, Andreea Draghici, Lavinia Olah, Dreptul familiei şi acte de stare civilă, Editura Paralela 45, Pitesti, 2005
Emese Florian, Dreptul familiei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015
Andrei Filipescu, Filipescu P Ion, Dreptul familiei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2002
Corneliu Turianu, Dreptul familiei. Practică judiciară adnotată, Editura Press Mihaela S.R.L., Bucureşti, 1999
2. Legislaţie
Noul Cod civil
Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Legea nr.119/1996 privind actele de stare civilă
Legea nr. 15/1993 pentru aderarea României la Convenţia europeană în materia adopţiei de copii;
Legea nr. 84/1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperarea în materia adopţiei internaţionale.

8.2. Aplicaţii: Seminar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Noțiuni introductive
Căsătoria
Regimul matrimonial în dreptul românesc actual potrivit dispozițiilor
Noului Cod civil. Regimul legal
Regimul matrimonial în dreptul românesc actual potrivit dispozițiilor
Noului Cod civil. Regimul alternative
Desfacerea căsătoriei
Încetarea și desființarea căsătoriei
Rudenia şi afinitatea
Situaţia legală a copilului

Filiatia
Autoritatea părintească
Adopția
Obligația legală de întreținere
Protecția copilului și a drepturilor sale
Actele și acțiunile de stare civilă

Nr.
ore
2
2
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Studiu de caz,
prezentare temă de
casă, test de
verificare

Bibliografie
Cărţi, Tratate, Monografii
Andreea Drăghici, Dreptul familiei, curs pentru învățământul cu frecvență redusă, Editura Universității din Pitești, 2016
Codruţa Hageanu, Dreptul Familiei şi actele de stare civilă, Editura Universul Juridic, 2013
Alexandru Bacaci, Viorica Dumitrache, Codruţa Hageanu, Dreptul Familiei, Ediţia a 7-a, Editura C.H. Beck, 2012
Andreea Drăghici, Ramona Duminică, Obligația legală de întreținere, Ed. Universul Juridic, București, 2014
Andreea Drăghici, Protecția juridică a drepturilor copilului, Ed. Universul Juridic, București, 2013
Florinita Ciorascu, Andreea Draghici, Lavinia Olah, Dreptul familiei şi acte de stare civilă, Editura Paralela 45, Pitesti, 2005
Emese Florian, Dreptul familiei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015
Andrei Filipescu, Filipescu P Ion, Dreptul familiei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2002
Corneliu Turianu, Dreptul familiei. Practică judiciară adnotată, Editura Press Mihaela S.R.L., Bucureşti, 1999

9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările
angajatorilor din domeniul juridic

Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările
acestora
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs

- corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.

-

-participarea activă la seminar,
rezolvarea studiilor de caz;

- Expunerea liberă a studentului;

30%

-Prezentarea orală a temei de
casă

20%

10.5 Seminar
- gradul de încadrare în cerinţele
impuse în ceea ce priveşte realizarea
temei de casă.
10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
19 septembrie 2017

Evaluare finală.

50 %

Comunicarea unor informatii utilizand corect limbajul juridic
Cunoasterea unor concepte de baza in domeniul dreptului familiei
Nota 5 la evaluarea finală
Titular disciplină,
Conf. univ. dr. Andreea Drăghici

Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Puran Andra

Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament,
Director de departament,
29 septembrie 2017
(prestator)
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
DREPTUL MEDIULUI, 2017-2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea
Forma de învățământ

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator
Anul de studii
III 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie Publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF

Dreptul mediului
Lect. univ. dr. Ramona Duminică
Lect. univ. dr. Ramona Duminică
1 2.6 Tipul de evaluare V

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3
3.2
din care curs
2
3.3
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de inv.
42
3.5
din care curs
28
3.6
seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină)
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Număr de credite
4
4.1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
-

4.2

De competenţe
5.

5.1

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

5.2

S/O
1
14
ore
20
12
20
2
2
2

Condiţii (acolo unde este cazul)

De desfăşurare a cursului

- Dotarea corespunzătoare a sălii de curs
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
De desfăşurare a
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte
seminarului/laboratorului
- Susţinerea testului de verificare
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă
6. Competenţe specifice acumulate
C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislatiei românesti si a celei europene si internationale
în vigoare
C3.2. Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor internationale
prin utilizarea cunostintelor însusite
C3.4. Realizarea studiului juridic si distingerea între prevederile relevante fata de cele irelevante care au
incidenta în rezolvarea unor situatii specifice
C3.3. Identificare prevederilor legale din legislatia româneasca, europeana sau internationala, aplicabile într-un
context
determinat
C3.1. Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc si european si aprincipalelor instrumente
juridice
internationale

-

7.

Obiectivele disciplinei
Obiectivul general al disciplinei constă în asimilarea de către studenţi a legislaţiei naţionale,
7.1 Obiectivul general al
europene şi internaţionale în domeniul protecţiei mediului, precum şi dezvoltarea capacităţii
disciplinei
destinatarilor săi de a opera cu cunoştinţele nou dobândite prin aplicarea acestora în cadrul
cazurilor practice.
A. Obiective cognitive
Cunoaşterea reglementărilor din domeniul protecţiei mediului la nivel naţional, unional şi
internaţional şi înţelegerea raportului dintre dreptul intern în materie şi dreptul internaţional
şi unional
Înţelegerea principiilor dreptului mediului şi a noţiunilor specifice
Cunoaşterea mijloacelor de apărare a dreptului fundamental la un mediu sănătos şi a
modalităţilor de ocrotire a principalilor factori de mediu la nivel intern, unional şi internaţional
Cunoaşterea modului de organizare, funcţionare şi a atribuţiilor structurilor instituţionale cu
rol în protecţia mediului precum şi a procedurii de reglementare

7.2 Obiectivele specifice

B. Obiective procedurale
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice
Deprinderea studenţilor în interpretarea şi aplicarea normelor care au ca scop protecţia
mediului înconjurător potrivit finalităţii acestora şi a principiilor dreptului mediului
Explicarea drepturilor şi obligaţiilor subiectelor de drept în domeniul ocrotirii, conservării
şi ameliorării elementelor mediului înconjurător
C. Obiective atitudinale
Formarea conştiinţei juridice ecologice
Înţelegerea rolului dreptului mediului în cadrul sistemului de drept şi în viaţa socială
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor legislative
noi şi a jurisprudenţei în domeniu
Susţinerea organizaţiilor nonguvernamentale cu rol în protecţia mediului

8.

Conţinuturi

8.1. Curs

1

2

3

4

5
6

Importanţa dreptului mediului şi locul său în cadrul
sistemului de drept
1.1. Definiţia dreptului mediului
1.2. Funcţiile dreptului mediului
1.3. Delimitarea dreptului mediului de alte ramuri de drept
Obiectul de reglementare, metoda de reglementare şi
noţiunile specifice dreptului mediului
2.1. Obiectul de reglementare
2.2. Metoda de reglementare
2.3. Noţiuni specifice dreptului mediului
Izvoarele dreptului mediului
Noţiunea şi clasificarea izvoarelor dreptului mediului
3.1. Izvoare interne ale dreptului mediului
3.2. Izvoare internaţionale ale dreptului mediului
3.3. Izvoare unionale ale dreptului mediului
Principiile generale ale dreptului mediului
4.1. Noţiunea şi clasificarea şi importanţa principiilor dreptului
mediului
4.2. Modalităţile de implementare a principiilor şi elementelor
strategice
4.3. Principiul integrării cerinţelor de mediu în celelalte politici
sectoriale
4.4. Principiul precauţiei în luarea deciziei
4.5. Principiul acţiunii preventive
4.6. Principiul reţinerii poluanţilor la sursă
4.7. Principiul „poluatorul plăteşte”
4.8. Principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor
specifice cadrului biogeografic natural
Raportul juridic de drept al mediului
5.1. Definiţia şi caracterele raportului juridic de mediu
5.2. Categorii de raporturi juridice de mediu
5.3. Structura raportului juridic de mediu
Dreptul fundamental la un mediu sănătos şi echilibrat
ecologic

Nr.
ore
2

Metode de
lucru

Observaţii
Resurse folosite

3

3

3
Prelegere
Dezbatere

2

3

Suport documentar

6.1. Reglementarea dreptului la un mediu sănătos la nivel
internaţional şi unional
6.2. Consacrarea în jurisprudenţa C.E.D.O. a dreptului la un
mediu sănătos
6.3. Recunoaşterea şi garantarea dreptului la un mediu sănătos
ca drept fundamental în legislaţia naţională
Structuri instituţionale cu rol în protecţia mediului
3
7.1. Organizaţii internaţionale, regionale şi subregionale
7.2. Autorităţi naţionale cu rol în protecţia mediului
7
7.3. Instituţii ale Uniunii Europene care contribuie prin
activitatea lor la ocrotirea, conservarea şi dezvoltarea mediului
înconjurător
Procedura de reglementare specifică dreptului mediului
3
8.1. Actele de reglementare. Noţiune, trăsături, categorii
8.2. Emiterea actelor de reglementare. Competenţa
8
8.3. Procedurile de emitere a actelor de reglementare. Reguli
generale
8.4. Valabilitatea actelor de reglementare
Protecţia juridică a principalilor factori de mediu în dreptul
3
intern şi răspunderea juridică în materie
9
9.1. Protecţia juridică a atmosferei
9.2. Protecţia juridică a apei
9.3. Protecţia juridică a solului şi subsolului
Protecţia juridică a principalilor factori de mediu în dreptul
3
internaţional şi european
10.1. Protecţia juridică a atmosferei în dreptul internaţional şi
european
10
10.2. Protecţia juridică a apei în dreptul internaţional şi
european
10.3. Protecţia juridică a solului şi subsolului în dreptul
internaţional şi european
Bibliografie
Ramona Duminică, Introducere în dreptul mediului, Editura Universitară, Bucureşti, 2015.
Anca Ileana Duşcă, Dreptul mediului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
Mircea Duţu, Andrei Duţu, Dreptul mediului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
Costel Ene, Dreptul mediului. Noţiuni, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.
Florin Făinişi, Dreptul mediului, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2014.
Mirela Gorunescu, Infracţiuni contra mediului înconjurător, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.
Daniela Marinescu,Tratat de dreptul mediului, Ediția a IV-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București,
2010.
Ernest Lupan, Tratat de dreptul protecţiei mediului, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2009.
Andrada Trușcă, Particularitățile răspunderii juridice în dreptul mediului, Editura Universul Juridic, București, 2012.
8.2. Aplicaţii: Seminar

Nr.
ore

2

Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a
competențelor vizate, a modalităților de evaluare, distribuirea
temelor de casă şi a referatelor.
Importanţa dreptului mediului şi locul său în cadrul
sistemului de drept
Obiectul de reglementare, metoda de reglementare şi
noţiunile specifice dreptului mediului

1

3

Izvoarele dreptului mediului

1

Principiile generale ale dreptului mediului

2

Raportul juridic de drept al mediului

1

Dreptul fundamental la un mediu sănătos şi echilibrat
ecologic

1

Structuri instituţionale cu rol în protecţia mediului

1

Procedura de reglementare specifică dreptului mediului

1

1

4
5
6
7
8
9

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

- dialogul
- dezbatere
lucru în echipa
- conversaţia
euristică

Studiu de caz,
prezentare temă de
casă, test de
verificare

1
1

Protecţia juridică a principalilor factori de mediu în dreptul
intern şi răspunderea juridică în materie

2

10

Protecţia juridică a principalilor factori de mediu în dreptul
internaţional şi european

2

11

Bibliografie
Ramona Duminică, Introducere în dreptul mediului, Editura Universitară, Bucureşti, 2015.
Anca Ileana Duşcă, Dreptul mediului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
Anca Ileana Duşcă, Dreptul mediului. Caiet de seminar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
Mircea Duţu, Andrei Duţu, Dreptul mediului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
Costel Ene, Dreptul mediului. Noţiuni, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.
Florin Făinişi, Dreptul mediului, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2014.
Mirela Gorunescu, Infracţiuni contra mediului înconjurător, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.
Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ediția a IV-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București,
2010.
Ernest Lupan, Tratat de dreptul protecţiei mediului, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2009
Andrada Trușcă, Particularitățile răspunderii juridice în dreptul mediului, Editura Universul Juridic, București, 2012
9.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului



Însuşirea corectă a conceptelor specifice dreptului mediului
Competenţele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface așteptările angajatorilor din domeniul juridic
și ale asociațiilor profesionale.

10.

Evaluare

Tip activitate

10.4 Curs

10.5
Seminar/
Laborator

10.1 Criterii de evaluare

- corectitudinea şi exhaustivitatea cunoştinţelor;
- gradul de asimilare a limbajului de specialitate.

-participarea activă la seminar
- rezolvarea cazurilor practice;
- gradul de asimilare a cunoștințelor de
specialitate
- gradul de încadrare în cerinţele impuse în ceea
ce priveşte realizarea referatului şi a temei de
casă.

10.6. Standard minim
de performanţă

Data completării
19 septembrie 2017

10.2 Metode de evaluare

10.3
Pondere
din nota
finală

Evaluare finală (întrebări tip grilă)

10 %

Activitate seminar (expunerea liberă a
studentului, chestionare orală)

10%

Test de verificare scris

30%

Temă de casă

20%

Prezentarea referatului

30%

1. Cunoaşterea noţiunilor de bază ale disciplinei
2. Prezentarea referatului
3. Prezentarea temei de casă
4. Nota 5 la testul scris
5. Nota 5 la evaluarea finală
Titular disciplină,
Lect. univ. dr. Ramona Duminică

Data aprobării în Consiliul departamentului,
29 septembrie 2017

Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Ramona Duminică

Director de departament, Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
DREPTUL EUROPEAN AL CONCURENȚEI, 2017-2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea
Forma de învățământ

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator
Anul de studii
III 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF

I

Dreptul european al concurenței
Prof. univ. dr. Ionel Didea
Lect. univ. dr. Gabriela Zoană
2.6 Tipul de evaluare
V

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
1
3.3
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de inv.
28
3.5
din care curs
14
3.6
seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
47
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Număr de credite
3
4.1
4.2

1
14
ore
18
8
15
2
2
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe
5.

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1

De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6.

Dotarea clasică a sălii de curs
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte
- Susţinerea testului de verificare
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă

Competenţe specifice acumulate
C3 Aplicarea legislației românești, a legislației europene și a celorlalte instrumente juridice internaționale

Competenţe
profesionale
Competenţe
transversale

S/A

-

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al
Dobândirea de cunoștințe temeinice de către studenți cu privire la problematica politicii de
disciplinei
concurență a Uniunii Europene.
7.2 Obiectivele specifice
A. Obiective cognitive

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei
Identificarea obiectivelor dreptului european al concurenţei;
Analizarea practicilor interzise în domeniul concurenţei;
B. Obiective procedurale
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice
Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice
Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia europeană
C. Obiective atitudinale
Formarea conştiinţei juridice
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor
legislative noi şi a jurisprudenţei în domeniu
8.

Conţinuturi
Nr.
ore
2

8.1. Curs
1
2
3
4
5

Metode de predare

Observaţii
Resurse folosite

Noțiuni introductive privind dreptul european al
concurenței
Egalitatea între întreprinderi în dreptul european al
3
Prelegere
concurenței
Suport documentar
Dezbatere
Protecția înțelegerilor și practicilor anticoncurențiale
3
Concurența neloială
3
Ajutorul de stat
3
Bibliografie:
1. Ana-Maria Toma-Bianov, Aplicarea privată a regulilor concurenței în Uniunea Europeană. Acțiunile în despăgubire
promovate în fața instanțelor naționale și tribunalelor arbitrale, Editura Universitară, 2016
2. Ioan Lazăr, Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenței, Editura Universul Juridic, București, 2016
3. Giorgiu Coman, Evoluția dreptului concurenței, Editura Hamangiu, 2015

4. Ionel Didea, Dreptul european al concurenței, Editura Universul Juridic, București, 2014
5. Laura Elena Maierean, Dreptul european al concurenței, Edutura Universitară, București, 2014
6. Gheorghe Gheorghiu, Manuela Niță, Dreptul concurenței interne și europene, Editura Universul Juridic, 2011
7. Giorgiu Coman, Concurența în dreptul intern și european, Editura Hamangiu, 2011
Metode de predare
Observaţii
8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
Resurse folosite
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor
1
1
disciplinei, a competențelor vizate, a modalităților de
evaluare, distribuirea temelor de referat și a spețelor
Noțiuni introductive privind dreptul european al
2
2
concurenței
Egalitatea între întreprinderi în dreptul european al
3
3
concurenței
4
Protecția înțelegerilor și practicilor anticoncurențiale
3
5
Concurența neloială
2
6
Ajutorul de stat
3
Bibliografie
Bibliografie:
1. Ana-Maria Toma-Bianov, Aplicarea privată a regulilor concurenței în Uniunea Europeană. Acțiunile în despăgubire
promovate în fața instanțelor naționale și tribunalelor arbitrale, Editura Universitară, 2016
2. Ioan Lazăr, Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenței, Editura Universul Juridic, București, 2016
3. Giorgiu Coman, Evoluția dreptului concurenței, Editura Hamangiu, 2015
4. Ionel Didea, Dreptul european al concurenței, Editura Universul Juridic, București, 2014
5. Laura Elena Maierean, Dreptul european al concurenței, Edutura Universitară, București, 2014
6. Gheorghe Gheorghiu, Manuela Niță, Dreptul concurenței interne și europene, Editura Universul Juridic, 2011
7. Giorgiu Coman, Concurența în dreptul intern și european, Editura Hamangiu, 2011
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului




Însuşirea corectă a conceptelor specifice dreptului concurenței.
Competenţele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface așteptările angajatorilor din domeniul juridic
și ale asociațiilor profesionale.
Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacție al reprezentanților angajatorilor față de
competențele profesionale și transversale dobândite de către absolvenții.
10. Evaluare

Tip activitate

10.4 Curs

10.5
Seminar/
Laborator

10.1 Criterii de evaluare
- corectitudinea şi exhaustivitatea cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de specialitate.

- participarea activă la seminar
- rezolvarea cazurilor practice;
- gradul de asimilare a cunoștințelor de
specialitate
- gradul de încadrare în cerinţele impuse în ceea
ce priveşte realizarea referatului şi a temei de
casă.

10.6 Standard minim de
performanţă

Data completării
19.09.2017

10.2 Metode de evaluare

Evaluare finală (întrebări
teoretice)

Activitate seminar
(expunerea liberă a
studentului, chestionare
orală)

10.3 Pondere din nota
finală
10 %

10%

Test de verificare scris

30%

Temă de casă

20%

Prezentarea referatului

30%

1. Cunoaşterea noţiunilor de bază ale disciplinei
2. Prezentarea referatului
3. Prezentarea temei de casă
4. Nota 5 la testul scris
5. Nota 5 la evaluarea finală
Titular de curs
Prof. univ. dr.Ionel Didea

Data aprobării în Consiliul departamentului,
29 septembrie 2017

Titular de seminar / laborator
Lect. univ. dr. Gabriela Zoană

Director de departament, Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
DREPT CIVIL. SUCCESIUNI
2017-2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învățământ

Universitatea din Pitești
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie publică
Drept
Licenţă
Drept/Jurist
IF

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
III 2.5 Semestrul II

Drept civil. Succesiuni
Lect. univ. dr. Dumitru Văduva
Lect. univ. dr. Popescu Viorica
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3
S/L/P
3.4 Total ore din planul de înv.
56
3.5
din care curs
28
3.6
S/L/P
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
94
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Număr de credite
6

F/O
2
28
ore
30
20
30
2
6
6

4.

4.1
4.2

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Cunoașterea elementelor „teoriei generale a dreptului” „dreptul roman”; „teoria
De curriculum
actului juridic civil”; „dreptul persoanelor”; „Obligații”; contracte speciale.
De competenţe
Capacități de analiză și sinteză.
5.

5.1
5.2

Condiţii (acolo unde este cazul)
Cunoașterea elementelor „teoriei generale a dreptului” „dreptul roman”; „teoria
De desfăşurare a cursului
actului juridic civil”; „dreptul persoanelor”; „Obligații”; contracte speciale.
De desfăşurare a laboratorului Capacități de analiză și sinteză.

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6.

Competenţe specifice vizate

 Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice internationale

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al Însuşirea temeinică a cunoştinţelor de drept civil cu privire specială a regimului moștenirilor
disciplinei
legale și a liberalităților.
A. Obiective cognitive:
7.2 Obiectivele specifice

Dobândirea noţiunilor tehnice de bază privind moștenirea și felurile ei; devoluţiunea succesorală legală,
devoluţiunea testamentară și regimul donației, transmiterea moştenirii şi acceptarea acesteia, lichidarea
moștenirii

B. Obiective procedurale
10. Corelarea aspectelor teoretice cu aspecte de procedura judiciara .
11. Identificarea corelației dintre dreptul material si cel procedural.

C. Obiective atitudinale
Respectarea normelor de drept privitoare la instituțiile juridice studiate
identificarea interesului general al societatii si protejarea acestuia prin respectarea normelor
de drept
8.

Conţinuturi
Nr.
ore

8.1. Curs

3
4

Noţiunea de succesiune Condiţiile generale ale succesiunii: Deschiderea
succesiunii; condiţiile pentru a succede
I. Devoluţiunea succesorală legală. Regulile de chemare a succesibililor la
moştenire.
Succesibilii. Succesiunile anomale
II. Liberalităţile. Noţiune. Regimul comun al liberalităţilor.

2
2

5

Formarea şi validitatea liberalităţilor

2

1. Testamentul. Condiţiile speciale ale testamentului, Efectele
testamentului. Conţinutul testamentului, interpretarea, Cauzele de
ineficacitate, efectele revocării şi ale caducităţii,

2

1
2

6

7

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Prelegere;
Dezbatere

Suport documentar

2
2

2
Donaţia. Condiţii de fond şi cele de formă.

8

Efectele donaţiei, Limitele puterii voinţei

2

9

Substituţiile fideicomisare, Pactul asupra moştenirii nedeschise, Rezerva
succesoral

2

10

III. Transmisiunea moştenirii. Opţiunea succesorală,
moştenirii. Sezina moştenirii. Indiviziunea succesorală,

Dobândirea

2

11

Lichidarea pasivului succesoral, Partajul moştenirii. Dreptul de a cere
partajul.

2
2

12

Operaţii prealabile partajului: alcătuirea masei partajabile; masa
partajabilă când există liberalităţi – raportul succesoral şi reducţiunea
liberalităţilor excesiv

13

Distribuţia moştenirii. Felurile partajului. Regulile de atribuire a bunurilor.
Sancţiuni,

14

Partajul de ascendent.

2

2

Bibliografie
Biblliografie obligatorie :
I. D. Văduva, Moștenirile. Vol. I. Moștenirea legală. Liberalitățile Editura UJ, 2012. I. Genoiu, Dreptul la moștenire în Noul Cod civil,
Editura CH Beck, 2012 ; E. Veress, Drept civil, Moștenirea. Liberalitățile conform Noului Cod civil, Editura CH Beck, 2012 ; I E.
Cadariu-Lungu, Dreptul de moștenire în Noul Cod civil, 2012 ;
D. Negrilă, Testamentul în noul Cod civil, Editura UJ, 2013
II. Bibliografie facultativă
I. Dogaru, Drept civil. Succesiuni -2009. D. Chirică, Drept civil. Succesiunile şi testamente-2008. I. Popa Curs de drept succesoral2008.; I. Genoiu, Drept succesoral, 2008; V. Stoica Dreptul la moştenire 2007. A Bacaci, Gh. Comăniţă, Drept civil. Succesiunile 2006.
I Adam, A Rusu, Drept civil. Succesiuni-2003. Fr. Deak, Tratat de drept succesoral 2002

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
1
2
3
4
5

Noţiunea de succesiune Condiţiile generale ale succesiunii: Deschiderea
succesiunii; condiţiile pentru a succede
I. Devoluţiunea succesorală legală. Regulile de chemare a succesibililor
la moştenire.
Succesibilii. Succesiunile anomale
II. Liberalităţile. Noţiune. Regimul comun al liberalităţilor.
Formarea şi validitatea liberalităţilor

Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Dezbatere
Aplicaţii

Suport documentar

2
2
2
2
2

8

1. Testamentul. Condiţiile speciale ale testamentului, Efectele
testamentului. Conţinutul testamentului, interpretarea, Cauzele de
ineficacitate, efectele revocării şi ale caducităţii,
2.Donaţia. Condiţii de fond şi cele de formă. Efectele donaţiei, Limitele
puterii voinţei.
Substituţiile fideicomisare, Pactul asupra moştenirii nedeschise, Rezerva
succesorală,

9

III. Transmisiunea moştenirii. Opţiunea succesorală, Dobândirea
moştenirii. Sezina moştenirii. Indiviziunea succesorală,

6
7

10

2
2
2

4

Lichidarea pasivului succesoral, Partajul moştenirii. Dreptul de a cere
partajul.
Operaţii prealabile partajului: alcătuirea masei partajabile; masa
partajabilă când există liberalităţi – raportul succesoral şi reducţiunea
liberalităţilor excesiv

4

11

Distribuţia moştenirii. Felurile partajului. Regulile de atribuire a bunurilor.
Sancţiuni,

2

12

Partajul de ascendent.

2

Bibliografie
D. Văduva, Moștenirile. Vol. I. Moștenirea legală. Liberalitățile Editura UJ, 2012. I. Genoiu, Dreptul la moștenire în Noul Cod civil,
Editura CH Beck, 2012 ; E. Veress, Drept civil, Moștenirea. Liberalitățile conform Noului Cod civil, Editura CH Beck, 2012 ; I E.
Cadariu-Lungu, Dreptul de moștenire în Noul Cod civil, 2012 ;
Noul Cod civil

9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competenţele dobândite la această disciplină sunt de natură să faciliteze pătrunderea studenţilor pe piaţa muncii în
diverse profesii: magistrat, avocat, consilier juridic, etc.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
17 septembrie 2017

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

- corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.

-

Evaluare finală.

-participarea activă la seminar,
rezolvarea studiilor de caz;

- Evaluare periodica;

-Prezentarea orală a temei de
- gradul de încadrare în cerinţele
casă
impuse în ceea ce priveşte realizarea
temei de casă.
Comunicarea unor informatii utilizand corect limbajul juridic
Cunoasterea unor concepte de baza
Nota 5 la evaluarea finală
Titular de curs,
Lect. univ. dr. Dumitru VĂDUVA

10.3 Pondere
din nota finală
50 %

30%
20%

Titular de seminar / laborator,
Lect. univ. dr. Viorica Popescu

Data aprobării în Consiliul departamentului,
Director de departament, Director de departament,
29 septembrie 2017
(prestator)
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
Drept Penal. Partea specială II, anul universitar 2017-2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învăţământ

Universitatea din Pitești
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie Publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
III 2.5 Semestrul II

Drept penal. Partea specială II
Conf.univ.dr. Camelia Morăreanu
Conf.univ.dr. Camelia Morăreanu
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3
3.2
din care curs
2
3.3
S/L/P
3.4 Total ore din planul de înv.
42
3.5
din care curs
28
3.6
S/L/P
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
83
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Număr de credite
5
4.

Cunoașterea elementelor de drept penal – partea generală, disciplină
studiată în anul II
Capacitate de sinteză și analiză, interpretarea normelor penale și gândire
divergentă

De curriculum

4.2

De competenţe

5.1

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Sala de curs dotată standard

De desfăşurare a seminarului
/ laboratorului

Competenţe profesionale

6.

1
14
ore
28
14
28
6
6
3

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1

5.2

O

Sala de seminar dotată standard
Participarea studenţilor la seminarii
Pregătirea materialelor didactice specifice: practică judiciară care să
corespundă și celor mai recente modificări legislative
Rezolvarea testelor grilă și a spețelor din culegerile de jurisprudență
Respectarea termenelor de predare a temelor de casă

Competenţe specifice vizate

C3: Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice
Internationale
C3.1 Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc si european si a principalelor
instrumente juridice internationale
C3.2 Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor
internationale prin utilizarea cunostintelor însusite
C3.3 Identificare prevederilor legale din legislatia româneasca, europeana sau internationala, aplicabile
într-un context determinat
C3.4 Realizarea studiului juridic si distingerea între prevederile relevante fata de cele irelevante care
au incidenta în rezolvarea unor situatii specifice
C3.5 Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislatiei românesti si a celei europene si
internationale în vigoare

Competenţe
transversale
7.

Obiectivele disciplinei

7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul general al disciplinei constă în înțelegerea și asimilarea de către studenţi
a Codului Penal, precum și legislaţiei naţionale, europene şi internaţionale în
domeniul dreptului penal, precum şi dezvoltarea abilității studenților de a aplica
norma penală în cazuri practice.
A. Obiective cognitive
Cunoaşterea reglementărilor din Codul penal
Înţelegerea raportului dintre dreptul intern în materie, dreptul european și
internațional
Înţelegerea structurii şi elementelor infracţiunii, analiza infracțiunii și a spețelor din
culegerile de jurisprudență
Rezolvarea argumentată a jurisprudenței
Dobândirea abilității de a rezolva grile
B. Obiective procedurale
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice
Deprinderea studenţilor în interpretarea şi aplicarea principiilor și normelor penale
Dobândirea capacității studenților de identifica o faptă antisocială și de a o încadra
juridic ca și infracțiune
C. Obiective atitudinale
Delimitarea faptelor antisociale ce reprezintă infracțiuni de restul comportamentelor
antisociale
Formarea conştiinţei juridice în scopul apărării și ocrotirii valorilor sociale
fundamentale ale societății
Înţelegerea rolului dreptului penal în cadrul sistemului de drept şi în viaţa socială
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor
legislative noi şi a jurisprudenţei în domeniu

8.

Conţinuturi

8.1. Curs
1
2
3
4
5

6

7

8

9

Analiza infracțiunilor privind autoritatea și frontiera de stat,
art. 257-265
Analiza infracțiunilor contra înfăptuirii justiției, art . 266-277
Analiza infracțiunilor contra înfăptuirii justiției, art . 278-288
Analiza infracțiunilor de corupție și de serviciu. Infracțiuni
de corupție art. 289-294
Analiza infracțiunilor de corupție și de serviciu. Infracțiuni
de serviciu art. 295-309
Analiza infracțiunilor de fals. Infracțiuni privind falsificarea
de monede, timbre sau de alte valori, art. 310-316.
Infracțiuni
privind
falsificarea
instrumentelor
de
autentificare sau de marcare, art. 317-319
Analiza infracțiunilor de fals. Falsuri în înscrisuri, art. 320 328
Analiza infracțiunilor contra siguranței publice. Infracțiuni
contra siguranței circulației pe căile ferate, art. 329-333.
Infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice,
art. 334-341
Analiza
infracțiunilor
contra
siguranței
publice.
Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor
nucleare și al materiilor explozive, art. 342-351

Nr.
ore
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Prelegere
Dezbatere

Codul PenaL
Jurisprudență
Legislație europeană
Decizii ale CCR

2
2
2
2
2

2
2

2

2
Analiza infracțiunilor contra sănătății publice, art. 352-359.
Analiza infracțiunilor contra siguranței și integrității
sistemelor și datelor informatice, art. 360-365
2
Analiza infracțiunilor care aduc atingere unor relații privind
11
conviețuirea socială, art. 367-384
2
Analiza infracțiunilor electorale, art. 385-392
12 Analiza infracțiunilor contra securității naționale,
art. 394-411
2
Analiza infracțiunilor contra capacității de luptă a forțelor
13
armate, art. 413-437
2
Analiza infracțiunilor de genocid, contra umanității și de
14
război, art. 438-445
Bibliografie
1. Legea 286/2009 privind Cod penal, publicata în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, cu
modificarile și completările la zi
2. ALEXANDRU BOROI, Drept penal, Partea specială, Editura C.H. Beck, 2016
3. VALERIAN CIOCLEI, Drept penal, Partea specială, Infracţiuni contra persoanei. Infracțiuni contra
patrimoniului, Editura C.H. Beck, 2016
4. UDROIU M., Fise de drept penal. Partea speciala. Noul cod penal, Universul juridic, 2015
5. G. BODORONCEA, V. CIOCLEI, I. KUGLAY, L.V. LEFTERACHE, T. MANEA, I. NEDELCU, F.
VASILE, Codul penal. Comentariu pe articole. Ed. C.H. Beck 2014
6. VALERIAN CIOCLEI, Drept penal, Partea specială, Infracţiuni contra persoanei și infracțiuni contra
patrimoniului – cu referire la noul Cod penal, Editura C.H. Beck, 2013
7. Revista de Drept Penal
9.
10

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă

1

2

3
4
5
6
7
8

Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a
competențelor vizate

Identificarea aspectelor comune pe grupe de infracțiuni
privind autoritatea și frontiera de stat, discuții privind
schema de analiza a infractiunilor
Discuții privind schema de analiza a infractiunilor contra
înfăptuirii justiției
Analiza teoretică și aplicații practice a infracțiunilor de
corupție și de serviciu
Aplicații practice privind infracțiunile de fals
Aplicații practice privind infracțiunile contra siguranței
publice
Aplicații practice privind infracțiunile contra sănătății
publice, infracțiunile contra siguranței și integrității
sistemelor și datelor informatice și infracțiunile care aduc
atingere unor relații privind conviețuirea socială
Aplicații practice privind infracțiunile electorale și
infracțiunile contra securității naționale
Aplicații practice privind infracțiunile contra capacității de
luptă a forțelor armate și infracțiunile de genocid, contra
umanității și de război

Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

1
1

2
2
2
2

Dialogul
Dezbatere
Lucru în
echipa
Conversaţia
euristică

Jurisprudență,
Rezolvare teste grilă
Prezentare temă de
casă
Test de verificare

2
2

Bibliografie

1. Legea 286/2009 privind Cod penal, publicata în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile
și completările la zi
2. ALEXANDRU BOROI, Drept penal, Partea specială, Editura C.H. Beck, 2016
3. VALERIAN CIOCLEI, Drept penal, Partea specială, Infracţiuni contra persoanei. Infracțiuni contra
patrimoniului, Editura C.H. Beck, 2016
4. UDROIU M., Fise de drept penal. Partea speciala. Noul cod penal, Universul juridic, 2015
5. G. BODORONCEA, V. CIOCLEI, I. KUGLAY, L.V. LEFTERACHE, T. MANEA, I. NEDELCU, F. VASILE,
Codul penal. Comentariu pe articole. Ed. C.H. Beck 2014
6. Revista de Drept Penal
7. Reviste de specialitate juridică
8. Jurisprudență

9. Culegeri teste grilă
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

Însușirea corectă a problematicii dreptului penal.
Cunoștințele dobândite la această disciplină vor ajuta studenţii să promoveze examenele de promovare de
INM și INPPA și să se integreze piaţa muncii în profesii specifice studiilor: magistratură, avocatură, consiliere
juridică, notariat, executor judecătoresc, mediator, polițist, funcționar public în cadrul administrației publice și
altele.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Explicarea coerentă a noțiunilor
teoretice dobândite
Verificarea gradului de înțelegere și
asimilare a cunoştinţelor
Însuşirea corectă a elementelor
constitutive ale infracțiunii

Evaluarea finală – probă scrisă

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

Participarea activă la seminar
Argumentarea rezolvării spețelor
Rezolvarea testelor grilă
Implicarea în dezbateri și în
interpretarea normelor
Rezultatele la testele de evaluare
Prezentarea temei de casă

Activitate seminar – pregătirea
și rezolvarea argumentată a
spețelor, implicarea în
dezbateri, rezolvarea testelor
grilă, susținerea liberă a temei
de casă
Test de verificare: grilă sau/și
spețe

10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării
19 septembrie 2017

10.3 Pondere
din nota finală
50%

25%

25%

1. Cunoaşterea noţiunilor de bază specifice dreptului penal, partea specială
2. Implicarea la rezolvarea spețelor și a testelor grilă
3. Prezentarea temei de casă
4. Nota 5 la evaluarea finală
Titular de curs,
Conf. univ. dr. Camelia Morăreanu

Titular de seminar / laborator,
Conf. univ. dr. Camelia Morăreanu

Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament,
29 septembrie 2017
(prestator)
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

Director de departament,
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
Drept procesual penal 2, anul universitar 2017-2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învățământ

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
III 2.5 Semestrul II

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie Publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF
Drept procesual penal 2
Prof.univ.dr. Dumitru Diaconu
Lect. univ. dr. Gabriela Zoană

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1
Număr de ore pe saptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3
3.4
Total ore din planul de înv.
56
3.5
din care curs
28
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
94
3.8
Total ore pe semestru
150
3.9
Număr de credite
6
4.1
4.2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe

5.1
5.2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a laboratorului

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6.

S/L/P
S/L/P

S/O
2
28
ore
28
20
28
4
2
12

Competenţe specifice vizate

 C6: Utilizarea legislatiei în vigoare în analiza situatiilor juridice, în încadrarea lor corecta din punct de vedere

juridic si în solutionarea lor

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al Însuşirea temeinică a cunoştinţelor de drept procesual penal.
disciplinei
Obiective cognitive:
aprofundarea cunoştinţelor dobândite în timpul studierii disciplinei drept procesual penalpartea speciala, , dobândirea de noţiuni privitoare la etapele desfăşurării procesului penal ,
respectiv la actele şi măsurile procesuale şi procedurale care se întreprind în cursul urmăririi
penale, a judecăţii, precum şi în faza executării hotărârilor penale
7.2 Obiectivele specifice
Obiective procedurale:
dezvoltarea capacităţii de analiză şi de sinteză
Obiective atitudinale:
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor legislative noi
şi a jurisprudenţei în domeniu

8.

Conţinuturi

8.1. Curs
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Introducere
Urmărirea penală
Trimiterea în judecată. Reluarea urmăririi penale. Plângerea
împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală
Procedura de cameră preliminară
Dispoziţii generale privind judecata.
Judecata în primă instanţă
Apelul
Căile de atac extraordinare.
Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare
Proceduri speciale.
Executarea hotărârii

Nr.
ore
1
2
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

3
3
3
3
3
2
3
3

Prelegere
Dezbatere
Aplicații

Codul de procedură
penală
Suport documentar

Bibliografie
1. Mihail Udroiu, Fişa de procedură penală, Ediţia a II-a, Ed. Univertsul Juridic, Bucureşti, 2013
2. Anastasiu Crişu, Drept procesual penal, Ediţia a IV-a, revizuită şi actualizată. Ed. Hamangiu 2013
3. Anastasiu Crişu, Drept procesual penal. Sinteze de seminar, teste grilă, speţe, Ed. Hamangiu 2013
4. I. Neagu, Drept procesual penal, Partea generală, Tratat, Ed. Global Lex, Bucureşti, 2010
5. M. Udroiu; Procedură penală; Partea generală. Partea specială, Ed. Ch. Beck, Bucureşti, 2010
6. O . Predescu, M. Udroiu, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi dreptul procesual penal român, Ed. C. H. Beck, Bucureşti,
2007
7. M . Udroiu, R. Slăvoiu, O. Predescu, Tehnici speciale de investigare în justiţia penală, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2009
8 N. Volonciu, Al. Ţuculeanu, Codul de procedură penală comentat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
9..Florin Răzvan Radu, Drept european şi inetrnaţional penal, Ed. C.H.Beck 2013
10 .Mihail Udroiu .Fișe de procedura penală,Partea speciala,Ed Universul Juridic, 2016
11 .Mihaii Udroiu, Procedură penală, Partea specială ,Ediția a 3-a Ed Universul Juridic , 2016
I2,Legislația privind organizarea judiciară
13. Codul de procedura penală

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
1

Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei,
competenţelor vizate, distribuirea temelor si a referatelor

2

Urmărirea penală.
Trimiterea în judecată. Reluarea urmăririi penale. Plângerea
împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală
Procedura de cameră preliminară
Dispoziţii generale privind judecata.
Judecata în primă instanţă
Apelul
Căile de atac extraordinare.
Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare
Proceduri speciale.
Executarea hotărârii

3
4
5
6
7
8
9
10
11

a

Nr.
ore
1
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

- dialogul
- dezbatere,
lucru în echipa
- conversaţia
euristică

Studiu de caz,
prezentare temă de
casă, test de
verificare

Bibliografie
1. Mihail Udroiu, Fişa de procedură penală, Ediţia a II-a, Ed. Univertsul Juridic, Bucureşti, 2013
2. Anastasiu Crişu, Drept procesual penal, Ediţia a IV-a, revizuită şi actualizată. Ed. Hamangiu 2013
3. Anastasiu Crişu, Drept procesual penal. Sinteze de seminar, teste grilă, speţe, Ed. Hamangiu 2013
4. I. Neagu, Drept procesual penal, Partea generală, Tratat, Ed. Global Lex, Bucureşti, 2010
5. M. Udroiu; Procedură penală; Partea generală. Partea specială, Ed. Ch. Beck, Bucureşti, 2010
6. O . Predescu, M. Udroiu, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi dreptul procesual penal român, Ed. C. H. Beck, Bucureşti,
2007
7. M . Udroiu, R. Slăvoiu, O. Predescu, Tehnici speciale de investigare în justiţia penală, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2009
8 N. Volonciu, Al. Ţuculeanu, Codul de procedură penală comentat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
9.Florin Răzvan Radu, Drept european şi inetrnaţional penal, Ed. C.H.Beck 2013
10. Codul de procedură penală
11.Mihail Udroiu ,Fișe de procedură penală.Partea generală,Ed.Universul Juridic , 2016
12.Mihail Udroiu .Fișe de procedura penală,Partea generala.,Ed Universul Juridic, 2016
13,Mihail Udroiu,Procedura penala,Parte generală,Editia a 3-a Ed.Universul Juridic, 2016.
14 .Ion Neagu, Mircea Damaschin,Andrei Viorel Iugan, Drept procesual penal, Parte generală,Ed Universul Juridic,2016
15. Mihail Udroiu și alții. Codul de procedura penală .Comentarii pe articole .Ed.C.H.Beck, București, 2015.
16. Codul de procedură penală.

9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
• Competenţele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface așteptările angajatorilor din domeniul juridic, ale
asociațiilor profesionale etc.
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării
19 septembrie 2017

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

- corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.

-

Evaluare finală.

-participarea activă la seminar,
rezolvarea studiilor de caz;

- Evaluare periodica;

-Prezentarea orală a temei de
- gradul de încadrare în cerinţele
casă
impuse în ceea ce priveşte realizarea
temei de casă.
Comunicarea unor informatii utilizand corect limbajul juridic
Cunoasterea unor concepte de baza in domeniul dreptului procesual penal
Nota 5 la evaluarea finală
Titular de curs,
Prof. univ. dr. Dumitru Diaconu

Data aprobării în Consiliul departamentului,
29 septembrie 2017

10.3 Pondere
din nota finală
50 %

30%
20%

Titular de seminar / laborator,
Lect. univ. dr. Gabriela Zoană

Director de departament, Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
Drept comercial 2, 2017-2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învățământ

Universitatea din Pitești
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie publică
Drept
Licență
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
3 2.5 Semestrul 2

Drept comercial 2
Lect. univ. dr. Dumitru Văduva
Lect. univ. dr. Dumitru Văduva
2.6 Tipul de evaluare examen

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3
S/L/P
3.4 Total ore din planul de înv.
56
3.5
din care curs
28
3.6
S/L/P
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
94
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Număr de credite
6

F/O
2
28
ore
30
20
30
2
6
6

4.

4.1
4.2

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Cunoașterea elementelor „teoriei generale a dreptului” „dreptul roman”; „teoria
actului juridic civil”; „dreptul persoanelor”; „Obligații”; contracte speciale
De competenţe
Capacități de analiză și sinteză.
De curriculum

5.

5.1
5.2

Condiţii (acolo unde este cazul)
Cunoașterea elementelor „teoriei generale a dreptului” „dreptul roman”; „teoria
De desfăşurare a cursului
actului juridic civil”; „dreptul persoanelor”; „Obligații”; contracte speciale
De desfăşurare a laboratorului Capacități de analiză și sinteză.

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6.

Competenţe specifice vizate

 Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice internationale

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al Însuşirea temeinică a cunoştinţelor de drept civil cu privire specială a speciilor de contracte
disciplinei
destinate profesioniștilor.
A. Obiective cognitive:
Înţelegerea și aprofundarea noțiunii de profesionist, a caracterului derogator al regimului
raportului juridic civil în care este parte un profesionist; a regimului juridic derogatoriu al
obligațiilor civile în care este parte un profesionist; și a contractelor speciale destinate a fi
7.2 Obiectivele specifice
utilizate de profesioniști; noțiunea de titlu de credit și speciile acestuia.
Regimul juridic al garanțiilor reale mobiliare
Regimul juridic al societăților aflate în insolvență, reorganizarea și falimentul societății
insolvente.

B. Obiective procedurale
12. Corelarea aspectelor teoretice cu aspecte de procedura judiciara .
13. Identificarea corelației dintre dreptul material si cel procedural.
C. Obiective atitudinale
Respectarea normelor de drept privitoare la instituțiile juridice studiate
Identificarea interesului general al societății și protejarea acestuia prin respectarea normelor
de drept

8.

Conţinuturi

8.1. Curs
1.
2.
3.
4.

Unitatea şi diversitatea regimului obligaţiilor aplicabile profesioniştilor şi
neprofesioniştilor. Contractele speciale aplicabile între profesionişti şi
între aceştia şi consumatori. – 2 ore
Regimul special al obligaţiilor sub influenţa regulilor de protecţie a
consumatorului.
Conţinutul contractelor comerciale:
A. Dreptul consumatorului la a fi informat
B. Interzicerea clauzelor abuzive. Calitatea produselor şi securitatea
consumatorilor.

Nr.
ore
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Prelegere;
Dezbatere

Suport documentar

2
2
2
2

5.

6.

7.

Contractul de vânzare. Vânzările comerciale speciale
Vânzări interzise. Forme speciale de vânzări reglementate legal
Contractele de furnizare (distribuţie).

2

Formarea contractelor de furnizare şi efectele lor.
Principalele contracte de distribuţie
Contractul de consignaţie. Contractul de expediţie. –

2

Contractul de intermediere propriu-zis
Specii de contracte de intermediere. Contractul de comision.

2

Contractul de agenţie-

8

9

10

11

12

2
Contractul de report. Contractul de cont current .
Contractul de asigurare. Noţiune. Reguli comune de formare şi de
executare. Varietăţi ale contractului de asigurare
Contractul de asigurare. Regimul special al asigurării de bunuri, de
credite şi garanţii şi pierderi financiare; asigurarea de persoane şi
asigurarea de răspundere civilă. Coasigurarea, reasigurarea şi
retrocesiunea

2

Titlurile de valoare. Cambia,
Biletul la ordin. CEC

2

2
Contractul de leasing

Insolvenţa.
Participanţii la procedură. Deschiderea procedurii.
Primele măsuri. Procedura simplificată. Procedura generală

2

13

14

Insolvenţa.
Anularea actelor frauduloase. Reorganizarea judiciară. Falimentul.
Închiderea procedurii.
Răspunderea personală a membrilor organelor de conducere a societăţii.

Bibliografie
I Bibliografie obligatorie.
St. Cărpenaru,Tratat de drept coercial, Editura UJ, 2012 ;
V. Nemeș, Drept comercial, Editura Hamangiu, 2015 ;
S. Popa, Drept comercial Editura Universul Juridic 2014
Gh. Pipera, Introducere în Dreptul contractelor profesionale, Editura CH Beck, 2011
II. Bibliografie facultativă

2

I. Scheau Drept comercial. Editura Hamangiu, 2009.
Gh. Pipera, Drept comercial, Editura CH Beck, 2009.
St. Cărpenaru, L. Stănciulescu, V. Nemeş, Contracte civile şi comerciale, Editura Hamangiu, 2009.
St. Cărpenaru. Drept comercial român, Editura Uniersul Juridic, 2007,
;
I. L. Georgescu, Drept comercial Român, Editura CH Beck, 1994;
R. Rizoiu, Garanţiile reale mobiliare Editura Universul Juridic;
I. Turcu, Teorie şi practica dreptului comercial român vol I, Editura Lumina Lex 1999,
I. Turcu, L. Pop, Contracte comerciale, Formare şi executare vol II, Editura Lumina Lex 1997;
I. Turcu, Insolvenţa 2008
III. Legislaţie
Noul Cod civil
O.G nr.51&1997 privind operațiile de leasing și societățile de leasing;
O.G. nr. 52/1997 privind franciza,
Legea nr. 296/2004, Codul consumatorului
Legea nr. 449/2014 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora
OUG nr. 34/2000, privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu profesioniștii;
Legea nr.85/2014 privind insolvența

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
1
2
3
4
5

6
7

8

9

Unitatea şi diversitatea regimului obligaţiilor aplicabile profesioniştilor şi
neprofesioniştilor. Contractele speciale aplicabile între profesionişti şi
între aceştia şi consumatori.
Regimul special al obligaţiilor sub influenţa regulilor de protecţiei
consumatorului.
Conţinutul contractelor comerciale: Dreptul consumatorului la a fi
informat Interzicerea clauzelor abuzive. Calitatea produselor şi
securitatea consumatorilor
Contractul de vânzare. Vânzările comerciale speciale
Vânzări interzise. Forme speciale de vânzări reglementate legal
Contractele de furnizare (distribuţie).
Formarea contractelor de furnizare şi efectele lor.
Principalele contracte de distribuţie
Contractul de consignaţie. Contractul de expediţie.
Contractul de intermediere propriu-zis
Specii de contracte de intermediere. Contractul de comision. Contractul de
agenţieContractul de report. Contractul de cont current .
Contractul de asigurare. Noţiune. Reguli comune de formare şi de
executare. Varietăţi ale contractului de asigurare
Contractul de asigurare. Regimul special al asigurării de bunuri, de
credite şi garanţii şi pierderi financiare; asigurarea de persoane şi
asigurarea de răspundere civilă. Coasigurarea, reasigurarea şi
retrocesiunea

Nr.
ore

Dezbatere
Aplicaţii

Suport documentar

2
4
2
2

2
4

2

2

10

Contractul de leasing

2

11

Insolvenţa.
Participanţii la procedură. Deschiderea procedurii.
Primele măsuri. Procedura simplificată. Procedura generală

2

Insolvenţa.
Anularea actelor frauduloase. Reorganizarea judiciară. Falimentul.
Închiderea procedurii.
Răspunderea personală a membrilor organelor de conducere a societăţii

Observaţii
Resurse folosite

2

Titlurile de valoare. Cambia
Titlurile de valoare. Biletul la ordin. CEC

12

Metode de
predare

2

Bibliografie
St. Cărpenaru,Tratat de drept coercial, Editura UJ, 2012 ;
V. Nemeș, Drept comercial, Editura Hamangiu, 2015 ;
S. Popa, Drept comercial Editura Universul Juridic 2014
Gh. Pipera, Introducere în Dreptul contractelor profesionale, Editura CH Beck, 2011

9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

Competenţele dobândite la această disciplină sunt de natură să faciliteze pătrunderea studenţilor pe piaţa muncii în
diverse profesii: magistrat, avocat, consilier juridic, etc.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării
19 septembrie 2017

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

- corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.

-

Evaluare finală.

-participarea activă la seminar,
rezolvarea studiilor de caz;

- Evaluare periodica;

-Prezentarea orală a temei de
- gradul de încadrare în cerinţele
casă
impuse în ceea ce priveşte realizarea
temei de casă.
Comunicarea unor informatii utilizand corect limbajul juridic
Cunoasterea unor concepte de baza
Nota 5 la evaluarea finală
Titular de curs,
Lect. univ. dr. Dumitru VĂDUVA

10.3 Pondere
din nota finală
50 %

30%
20%

Titular de seminar / laborator,
Lect. univ. dr. Dumitru VĂDUVA

Data aprobării în Consiliul departamentului,
Director de departament, Director de departament,
29 septembrie 2017
(prestator)
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
DREPTUL UNIUNII EUROPENE. PARTE GENERALA
2017-2018
.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învățământ

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie Publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
III 2.5 Semestrul II

Dreptul Uniunii Europene. Parte generala
conf.univ.dr. Valcu Elise
lect.univ. Parvu Adriana
2.6 Tipul de evaluare
V
2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3
3.2
din care curs
2
3.3
S/L/P
3.4 Total ore din planul de înv.
42
3.5
din care curs
28
3.6
S/L/P
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Număr de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe

5.1
5.2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a laboratorului

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

4.1
4.2

S/O
1
14
ore
20
20
12
2
2
2

6. Competenţe specifice vizate
C.4.Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor juridice din dreptul național, dreptul european și dreptul altor
state

7.

Obiectivele disciplinei
Obiectivul general al disciplinei constă în asimilarea de către studenţi a notiunilor specifice
7.1 Obiectivul general al dreptului uniunii europene ca de exemplu izvoare de drept unional, sistem juridic unional,
disciplinei
procedura legislativa unionala , jurisdictie unionala.
7.2 Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive

Identificarea si inţelegerea ordinii juridice unionale, izvoarelor de drept unional, sistemului
institutional unional.
Deprinderea in analiza procesului legislativ unional, procesul jurisdictional unional etc.
Asumarea corectă a conceptelor deduse analizei.
B. Obiective procedurale
14. Identificarea principalelor institutii juridice unionale prezentate studentului.
15. Identificarea institutiilor unionale legiuitoare si procesul de legiferare;
16. Identificarea instantelor jurisdictionale si procedurile de judecata.
C. Obiective atitudinale
Cooperarea în echipe de lucru pentru solutionarea studiilor de caz.
Utilizarea unor metode specifice de elaborare a studiilor de caz specifice domeniului.
8.

Conţinuturi

8.1. Curs

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

Dreptul Uniunii Europene. Consideratii introductive
1.1. Definitia dreptului UE
1.2. Categorii. Clasificare
1.3. Ordinea juridica unionala.
1.4. Caracterele dreptului UE
1.5. Izvoarele dreptului UE. Clasificari si categorii
Acte unionale cu forta juridica obligatorie.
1.1. Regulamentul. Definitie si caracteristici
1.2. Directiva. Definitie si caracteristici
1.3. Decizia. Definitie si caracteristici
Comisia Europeana
1.1 Modalitatea de desemnare a comisarilor
1.2 Structura Comisiei Europene
1.3 Comisia Europeana in viziunea Tratatului de la Lisabona
1.4 Atributiile Comisiei Europene
1.5 Modul de luare a deciziilor in cadrul Comisiei Europene
1.6 Functionarea Comisiei Europene
Consiliul Uniunii Europene
1.1. Componenta Consiliului Uninuii Europene
1.2. Organizarea Consiliului Uninuii Europene
1.3. Atributiile Consiliului Uninuii Europene
1.4. Modul de luare a deciziilor in cadrul UE

Nr.
ore
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

2

2

2

Parlamentul European
1.1. Componenta Parlamentului European
1.2. Parlamentul European in viziunea Tratatului de la Lisabona
Procedura legislativa la nivelul UE reglementata de Tratatul de la
Lisabona

2

Curtea de Justitie a Uniunii Europene
1.1. Organizarea si functionarea CJUE
1.2. Competentele instantelor jurisdictionale unionale

2

Curtea de Justitie a Uniunii Europene
1.1. Procedura obisnuita de judecata
1.1.1.
Etapa scriptica
1.1.2.
Confruntarea propriu zisa
Curtea de Justitie a Uniunii Europene
1.1. Procedura obisnuita de judecata
1.1.1.Prezentarea concluziilor finale de catre avocatul general
1.1.2.Hotararile judecatoresti . Structura , executare .
Recursul
1.1. Hotararile ce pot fi atacate cu recurs
1.2. termenele de recurs
1.3. Motivele de recurs
1.4. Cererea de recurs
1.5. intampinarea intimatului
Recursul
1.1. Solutiile de recurs
1.2. Procedura de judecata in fata Tribunalului dupa retrimitere

2

2

2

2

2

- prelegerea
- dezbaterea
interactiva

Suport curs
Legislatie unionala
/site-ul oficial al
Jurnalului Oficial al
Uninuii Europene
Legislatie nationala/
site-ul official al
Monitorului Oficial

Caile extraordinare de atac
2
1.1. Contestatia in anulare
1.2. Revizuirea
13
Tribunalul . Competenta; procedura de judecata
2
14 Tribunalul Functiei Publice.Competenta; procedura de judecata
2
Bibliografie
Fabian Gyula, Drept institutional al UE, Editura Hamangiu, 2012
Fabian Gyula, Drept procesual al Uniunii Europene, Editura Hamangiu, 2012
Ioana Nely Militaru, Dreptul Uniunii Europene. Cronologie. Izvoare. Principii. institutii., Editia aII-a , Editura Universul
Juridic, 2011
Dragos Dacian Cosmin, Uniunea Europeana,. Institutii , mecanisme, editia a 2-a, Editura C.H.Beck, 2007
Paul Craig, Crainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene, editia a4-a , Editura Hamangiu, 2009
Elise Valcu, Dreptul Uniunii Europene. Parte generală, Manual pentru învățământul cu frecvență redusă. Editura
Universității din Pitești, în curs de publicare
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
ore
predare
Resurse folosite
Abordare interactiva a sistemul de drept unional. Se analizeaza,
1
abordarile doctrinare privind concepale tul de drept unional,
2
caracterele si principalele Izvoarele dreptului UE.
Analiza comparativa a actelor unionale cu forta juridica
2
2
obligatorie. Regulamentul, directiva, decizia.
- dialogul
Prezentarea principalelor institutii unionale. Consiliul UE,
2
- dezbatere
3
Comisia europeana
Spete, teste de
lucru în echipa
Parlamentul European si procedura legislativa la nivelul UE
2
verificare
- conversaţia
4
reglementata de Tratatul de la Lisabona
euristică
Prezentarea principalelor instante de judecata unionala.
2
5
Procedura de judecata la nivelul CJUE
6
.Recursul si Caile de atac
2
Proceduri de judecata la nivelul Tribunalului si tribunalelor
2
7
specializate
Bibliografie
Fabian Gyula, Drept institutional al UE, Editura Hamangiu, 2012
Fabian Gyula, Drept procesual al Uniunii Europene, Editura Hamangiu, 2012
Ioana Nely Militaru, Dreptul Uniunii Europene. Cronologie. Izvoare. Principii. institutii., Editia aII-a , Editura Universul
Juridic, 2011
Dragos Dacian Cosmin, Uniunea Europeana,. Institutii , mecanisme, editia a 2-a, Editura C.H.Beck, 2007
Paul Craig, Crainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene, editia a4-a , Editura Hamangiu, 2009
Elise Valcu, Dreptul Uniunii Europene. Parte generală, Manual pentru învățământul cu frecvență redusă. Editura
Universității din Pitești, în curs de publicare
12

9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface rigorile cerintelor in
vederea admiterii la masteratele de specialitate dar si rigorile pietei muncii in domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

10.1 Criterii de evaluare
- corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.

-participarea activă la seminar,
- implicarea activa in rezolvarea
studiilor de caz;
- gradul de încadrare în cerinţele impuse
în ceea ce priveşte insusirea institutiilor
juridice predate la orele de curs.

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală
10%

Probă scrisă – întrebări teoretice

Identificarea si analizarea unei
spete
Verificarea cunoştinţelor prin
lucrare scrisă 1
Verificarea cunoştinţelor prin
lucrare scrisă 2

30%
30%
30%

10.6 Standard minim
de performanţă

1.Comunicarea unor informaţii utilizând corect limbajul ştiinţific juridic de drept unional.
2. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei Dreptul Uniunii Europene.Parte
generala.
3. Capacitatea de a aplica informatiile acumulate.
4. Nota 5 la evaluarea finală

Data completării
19 septembrie 2017
Data aprobării în
Consiliul departamentului,
29 septembrie 2017

Titular de curs,
conf.univ.dr. Elise Valcu
Director de departament,
(prestator)
Lect.univ.dr. Daniela Iancu

Titular de seminar / laborator,
lect. univ.dr. Adriana Pîrvu
Director de departament,
(beneficiar),
Lect.univ.dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
DREPT BANCAR ȘI VALUTAR, 2017-2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea
Forma de învățământ

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator
Anul de studii
III 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF

Drept bancar și valutar
Lect. univ. dr. Pîrvu Adriana
Lect. univ. dr. Pîrvu Adriana
II 2.6 Tipul de evaluare
V

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
1
3.3
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de inv.
28
3.5
din care curs
14
3.6
seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
47
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Număr de credite
3

S/A
1
14
ore
18
8
15
2
2
2

4.

4.1
4.2

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Parcurgerea disciplinelor Drept Civil. Teoria generală a obligaților, Drept Civil.
De curriculum
Contracte și Drept comercial I
De competenţe
5.

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1

De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6.

Dotarea clasică a sălii de curs
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte
- Susţinerea testului de verificare
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă

Competenţe specifice acumulate
C3 Aplicarea legislației românești, a legislației europene și a celorlalte instrumente juridice internaționale

Competenţe
profesionale
Competenţe
transversale

Competenţe acumulate la disciplinele: Drept Civil. Teoria generală a obligaților,
Drept Civil. Contracte și Drept comercial I

-

7.

Obiectivele disciplinei

Cursul urmăreşte asimilarea noţiunilor referitoare la sistemul bancar și contractele bancare
clasice și formarea şi dezvoltarea capacităţii destinatarilor săi de a opera cu cunoştinţele
nou dobândite prin aplicarea sau sesizarea acestora în cadrul speţelor.
A. Obiective cognitive
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei
Înţelegerea şi însuşirea regulilor referitoare la utilizarea instrumentelor de plată și
încheierea contractelor bancare clasice
Cunoaşterea elementelor specifice activității instituțiilor de credit
Cunoaşterea ierarhiei sistemului bancar
B. Obiective procedurale
17.
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice
Însuşirea modului de aplicare a prevederilor ce reglementează instrumentele de plată
7.2 Obiectivele specifice
și contractele bancare clasice
Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice în domeniul
operațiunilor bancare
C. Obiective atitudinale
Formarea conştiinţei juridice
Înţelegerea implicaților juridice în Dreptul bancar și valutar
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor
legislative noi şi a jurisprudenţei în domeniu
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

8.

Conţinuturi

8.1. Curs

1

2

3

4

ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL BANCAR
1.1. Dreptul bancar – noţiunile de „bancă” şi „dreptul”
băncilor
1.2. Caracteristicile dreptului bancar
1.3. Izvoarele dreptului bancar
1.3.1. Izvoare interne
1.3.2. Izvoare din dreptul Uniunii Europene
1.3.3. Izvoare internaţionale
SISTEMUL BANCAR NAŢIONAL
2.1. Noţiunea de sistem bancar
2.2.Corelaţia între sistemul bancar naţional, sistemul bancar
european şi alte instituţii bancare internaţionale
2.3.Banca Naţională a României
2.3.1. Scurtă caracterizare a Băncii Naţionale a României
2.3.2. Banca centrală şi stabilitatea financiară
2.3.3. Conducerea Băncii Naţionale a României
2.3.4. Răspunderea specială a Băncii Naţionale a României
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
3.1. Funcţiile Băncii Naţionale a României
3.2. Emisiunea monetară
3.4. Elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi valutare
3.5. Funcţia normativă
3.6. Supravegherea prudenţială a sistemului bancar
3.7. Refinanţarea şi asigurarea de lichidităţi sistemului
bancar
3.8. Asigurarea funcţionării sistemelor de plăţi
3.9. Păstrarea şi administrarea rezervelor internaţionale ale
statului
3.10. Reprezentarea statului şi exercitarea de atribuţii
în contul acestuia
INSTITUȚIILE DE CREDIT
4.1. Conceptul de „instituţie de credit”
4.2. Tipuri de instituţii de credit
4.3. Reguli privind constituirea instituţiilor
de credit.
4.3.1. Condiţiile minime de acces la activitatea bancară
4.3.2. Autorizaţia BNR şi efectele acesteia
4.4. Obligaţiile profesionale ale instituțiilor de credit
4.4.1. Obligaţiile de informare şi de publicitate şi transparenţa
bancară
4.4.2. Obligaţia de consiliere
4.4.3. Obligaţia de vigilenţă
4.4.4. Obligaţia de a păstra secretul bancar

Nr.
ore
2

Metode de predare

Observaţii
Resurse folosite

2

2

Prelegere
Dezbatere

2

Suport documentar

4.5.Riscul bancar şi supravegherea prudenţială
ACTIVITĂȚI
PERMISE
ȘI
ACTIVITĂȚI
NEPERMISE
2
INSTITUȚIILOR DE CREDIT
5.1. Atragerea de depozite şi de alte fonduri rambursabile
5.2. Acordarea de credite
5.3. Leasingul financiar
5.4. Servicii de plată
5
5.5. Emiterea şi administrarea unor mijloace de plată, precum:
cecuri, cambii şi bilete la ordin
5.6. Emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente
5.7. Tranzacţionarea
5.8. Alte activităţi permise instituţiilor de credit
5.9. Utilizarea fiduciei în dreptul bancar
INSTRUMENTELE DE PLATĂ ȘI CONTRACTELE BANCARE
2
CLASICE
6.1. Titlurile comerciale de valoare
6.2. Alte mijloace de plată
6
6.3. Contractele bancare clasice
6.3.1.Contractul de cont curent
6.3.2. Contractul de credit
6.3.3. Contractul de depozit bancar
ASPECTE GENERALE DE DREPT VALUTAR
2
7.1. Noțiuni introductive
7
7.2. Regimul valutar în România
7.3. Euro – moneda unică
7.4. Piețele valutare
Bibliografie:
Pîrvu, A. , Drept bancar. Noțiuni generale, Ed.Sitech, Craiova, 2016
Postolache, R., Drept bancar, Ed.C.H.Beck, București, 2012
Săuleanu, L., Smarandache, L., Dodocioiu, Drept bancar, Ed. Universul juridic, București, 2011
Aniței, N.C., Lazăr, R.E., Drept bancar și valutar, Ed.Universul juridic, București, 2011
Metode de predare
8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a
competențelor vizate, a modalităților de evaluare, distribuirea
temelor de referat și a spețelor

1



ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL BANCAR

1

SISTEMUL BANCAR NAŢIONAL

2

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

2

INSTITUȚIILE DE CREDIT

2

 dezbatere
 lucru în echipa
 dezbatere
 lucru în echipa
 dezbatere
 lucru în echipa
 dezbatere
 studiu de caz
 lucru în echipa
 dezbatere
 studiu de caz
 lucru în echipa
● dezbatere
• studiu de caz
● lucru în echipa

dialogul

1

2
3
4
5

6

7
8

ACTIVITĂȚI
PERMISE
ȘI
INSTITUȚIILOR DE CREDIT

ACTIVITĂȚI

NEPERMISE

2

INSTRUMENTELE DE PLATĂ ȘI CONTRACTELE BANCARE
CLASICE

2

ASPECTE GENERALE DE DREPT VALUTAR

2

•dezbatere
•lucru în echipa

Bibliografie
Pîrvu, A. , Drept bancar. Noțiuni generale, Ed.Sitech, Craiova, 2016
Postolache, R., Drept bancar, Ed.C.H.Beck, București, 2012
Săuleanu, L., Smarandache, L., Dodocioiu, Drept bancar, Ed. Universul juridic, București, 2011
Aniței, N.C., Lazăr, R.E., Drept bancar și valutar, Ed.Universul juridic, București, 2011

Observaţii
Resurse folosite
În cadrul acestei ședințe
se stabilesc obligațiile de
seminar ale studenților și
se precizează criteriile ce
vor fi utilizate în evaluarea
rezultelor învățării
Suport documentar
Suport documentar
Suport documentar
Suport documentar

Suport documentar

Suport documentar

Suport documentar

9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului




Însuşirea corectă a conceptelor specifice dreptului bancar și valutar.
Competenţele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface așteptările angajatorilor din domeniul juridic
și ale asociațiilor profesionale.
Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacție al reprezentanților angajatorilor față de
competențele profesionale și transversale dobândite de către absolvenții.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5
Seminar/
Laborator

10.1 Criterii de evaluare
- corectitudinea şi exhaustivitatea cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de specialitate.

- participarea activă la seminar
- rezolvarea cazurilor practice;
- gradul de asimilare a cunoștințelor de
specialitate
- gradul de încadrare în cerinţele impuse în ceea
ce priveşte realizarea referatului şi a temei de
casă.

10.6 Standard minim de
performanţă

10.2 Metode de evaluare

Evaluare finală (întrebări
tip grilă)

Activitate seminar
(expunerea liberă a
studentului, chestionare
orală)

10.3 Pondere din nota
finală
10 %

10%

Test de verificare scris

30%

Temă de casă

20%

Prezentarea referatului

30%

1. Cunoaşterea noţiunilor de bază ale disciplinei
2. Prezentarea referatului
3. Prezentarea temei de casă
4. Nota 5 la testul scris
5. Nota 5 la evaluarea finală

Data completării
19.09.2017
Data aprobării în
Consiliul departamentului,
29 septembrie 2017

Titular de curs
Lect. univ. dr. Adriana Pîrvu

Director de departament,
(prestator)
Lect.univ.dr. Daniela Iancu

Titular de seminar / laborator
Lect. univ. dr. Adriana Pîrvu

Director de departament,
(beneficiar),
Lect.univ.dr. Daniela Iancu

