FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Durata studiilor
1.8 Forma de învăţământ
1.9 Anul universitar

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
de Drept
Drept Public şi Drept Privat
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în drept
4 ani (8 semestre)
Învățământ la distanță (ID)
2019-2020

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

DREPT PROCESUAL PENAL I

2.4 Anul de
studiu

2.6 Tipul de
evaluare

III

2.5 Semestrul

V

Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE
E5

2.7 Regimul
disciplinei2

DO

2.8. Categoria
disciplinei 3

DF

2.9. Codul
disciplinei

DD3106

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Total ore din planul de
învățământ

56

din care: 3.2 S.I.4

28

3.3 AT5

8

3.4 TC6

20

3.6 Distribuția fondului de timp pentru studiu individual suplimentar
Studiul individual după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual suplimentar
94
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numărul de credite
6

3.5 AA7

-

ore
30
20
30
10
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Drept penal general I, Drept penal general II, Drept penal special I, Drept penal special II.
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a SI
5.2 de desfășurare a AT

•
•

5.3 de desfășurare a TC
5.2 de desfășurare a AA

•
•

Conexiune internet
Sală dotată cu videoproiector și acces la Internet şi echipament de
predare multimedia
Conexiune internet
Sală dotată cu calculatoare şi conexiune internet

1 Licenţă, masterat, doctorat
2
Obligatorie, opțională, facultativă
3
Fundamentală (DF), de specialitate (DS), complementară (DC)
4
Studiu individual
5
Activități tutoriale
6
Teme de control
7
Activități aplicative asistate
1

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din care face parte disciplina.)Competenţe
profesionale competenţele asigurate de programul de studii din care face parte disciplina.)Competenţe profesionale
Competenţ
e
transversal
e

C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice
internaţionale
CUNOȘTINȚE
• Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi european şi a principalelor instrumente juridice
internaţionale;
• Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor europene şi a prevederilor internaţionale specifice
dreptului procesual penal prin utilizarea cunoştinţelor însuşite;
• Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris și oral, și a instrumentelor de logică juridică pentru explicarea şi
interpretarea conceptelor şi teoriilor specifice domeniului dreptului procesual penal;
• Identificare prevederilor legale din legislaţia penală românească, europeană sau internaţională, aplicabile într-un
context determinat;
• Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante care au incidenţă în
rezolvarea unor situaţii specifice dreptului procesual penal.
ABILITĂȚI
• Reflexia critică şi constructivă prin utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică juridică,
în elaborarea unor argumentări specifice disciplinei Drept procesual penal I, în scris şi oral;
• Creativitate şi inovare prin utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor şi
metodelor consacrate în domeniul disciplinei Drept procesual penal I;
• Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei româneşti şi a celei europene şi internaţionale în
vigoare.

C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul
european şi dreptul altor state
CUNOȘTINȚE
•
Definirea conceptelor şi analiza acestora, precum şi a metodelor şi teoriilor utilizate în interpretarea şi compararea
instituţiilor specifice dreptului penal special din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state;
•
Interpretarea raportului dintre instituţiile dreptului procesual penal român şi cele ale dreptului procesual penal
european şi dreptului procesual penal altor state prin utilizarea metodelor comparative şi interpretative.
ABILITĂȚI
•
Interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru determinarea raportului dintre instituţiile
dreptului naţional, ale dreptului european şi ale dreptului altor state;
• Realizarea de corelaţii şi comparaţii între instituţii ale sistemului de drept procesual penal naţional, european şi cele ale
altor state într-un context determinat, cu utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice;
• Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea metodelor de comparare a legislaţiei procesual penale naţionale,
europene şi a legislaţiei altor state.

C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din
punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor
CUNOȘTINȚE
•
Identificarea corectă a reglementărilor procesual penale în vigoare şi utilizarea raţionamentelor juridice, cu
valorificarea acestora în comunicarea profesională;
•
Explicarea şi interpretarea modului în care fenomenul juridic se intersectează cu situaţiile de fapt (modul în care o
situaţie de fapt dobândeşte semnificaţii în plan juridic).
ABILITĂȚI
•
Soluţionarea problemei de drept procesual penal pe care o ridică o situaţie de fapt, prin utilizarea raţionamentelor
juridice;
•
Realizarea selecţiei corecte şi argumentate între mai multe soluţii care pot fi date unei situaţii de fapt specifice
dreptului procesual penal;
•
Elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional pornind de la încadrarea juridică a unei situaţii de fapt specifice
dreptului procesual penal.

CT 1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor
deonotologice specifice domeniului dreptului procesual penal;
CT 2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate),
cu respectarea palierelor ierarhice.

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

Scopul acestei discipline constă în însușirea de către studenți a cunoştinţelor
despre normele de drept procesual penal.
Dreptul procesual penal, ca ramură de drept românesc, formează studenţii
pentru înţelegerea exactă a normelor care reglementează procesul penal din
momentul urmăririi penale şi până în momentul punerii în executare a
2

hotărârilor judecătoreşti definitive si irevocabile şi a altor titluri executorii.
În realizarea obiectivului propus, procedurile folosite în activitatea didactică
sunt: cursuri, seminarii, în care sunt dezbătute aspectele teoretice, cât şi
practice, referate ştiinţifice etc.

8. Conţinuturi
8.1 SI (Studiu individual)

1. Noţiuni generale privind procesul penal şi dreptul

Nr.ore

Metode şi procedee
didactice

Observații

7

procesual penal. Principiile fundamentale ale procesului
penal

2. Participanții în procesul penal.

7

3. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal.
Competenţa în materie penală
4. Probele şi mijlocele de probă în procesul penal.

7

8.2 AT (Activitati tutoriale)

Nr.ore
4 ore

AT1: Noţiuni generale privind procesul penal şi dreptul procesual penal.
Principiile fundamentale ale procesului penal; Participanții în procesul penal.

7

AT2: Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal. Competenţa în
materie penală; Probele şi mijlocele de probă în procesul penal

4 ore

8.3 TC (Teme de control)

Nr.ore
10

TC1: Realizați un eseu in care sa surprindeți analiza comparativă a drepturilor
suspectului și ale inculpatului în cadrul procesului penal
TC2: Redactează un eseu structurat pe 200 de rânduri (12 Times New Roman
la 1,5 rânduri) în care să dezvolţi subiectul administrării probelor.

explicaţia,
conversaţia euristică,
dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea,
studiul de caz,
analiza, sinteza,
prezentări video,
sistem e-learning
explicaţia,
conversaţia euristică,
dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea,
studiul de caz,
analiza, sinteza,
prezentări video,
sistem e-learning

10

8.4. Bibliografie
Bibliografie obligatorie
- Toader, Tudorel (2018), Codul penal. Codul de procedura penala si Legile de punere in aplicare. Actualizat
10 iulie 2018, corelatii cu vechile reglementari, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri în interesul legii,
hotărâri prealabile, legislație conexă, hotărâri C.E.D.O., index alfabetic, Bucuresti, Ed. Hamangiu;

-

Ion Neagu, Mircea Damaschin, Andrei Viorel Iugan, Drept processual penal. Partea
generală, Ed. Universul Juridic, București, 2016;
Andrei Zarafiu (2016), Procedura penală. Partea generală. Culegere de teste grilă comentate şi explicate,
Bucureşti, Ed. C.H. Beck;
Udroiu, Mihail (2018), Fișe de procedură penală. Partea generală. Editia a 3-a, București,

Universul Juridic.
Bibliografie complementară
- Udroiu M. (2015), Procedură penală. Partea generală, Ediţia 2, Bucureşti,C.H. Beck;
- Andrei Zarafiu (2016), Procedura penală. Partea generală. Culegere de teste grilă comentate şi explicate,
Bucureşti, Ed. C.H. Beck;
- Theodoru Grigore, Tratat de drept procesual penal, Ediţia a 3-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;
- Rusu I., Individualizarea sancţiunilor de drept penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
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-

-

Neagu, I., Tratat de procedură penală, Partea generală, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2010;
Rusu I., Rusu I.M., Lipsirea de libertate în mod ilegal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
Rusu I., Infracţiuni specifice circulaţiei si transporturilor feroviare, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2009;
Antoniu G.; Vlăsceanu A.; Barbu A., Codul de procedură penală. Texte, jurisprudenţă, hotărâri C.E.D.O.,
ediţia a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008;
Theodoru, Gr., Tratat de drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007;
Lorincz A. L., Drept procesual penal, Partea generală, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2006;
Paraschiv, C. S., Damaschin M., Drept procesual penal, Partea generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
2004;
Volonciu N., Tratat de procedură penală, Partea generală, vol I, ediţia a III-a revizuită şi adăugită, Ed.
Paideia, Bucureşti, 1998;
Dongoroz, V., şi col., Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală. Partea generală, vol. I, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1975;
Theodoru Grigore, Tratat de drept procesual penal, Ediţia a 3-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;
Revista de Drept Penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti;
Revista Dreptul, Lex Expert, Bucureşti;
Revista Universul Juridic, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, http://revista.universuljuridic.ro/

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei Drept procesual penal I asigură atingerea rezultatelor învățării prin dobândirea competențelor
profesionale necesare ocupațiilor specifice domeniului juridic, conform COR ISCO 08.
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre
universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului procesual
penal I şi valorifică practica judiciară recentă şi problematica actuală.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Evaluare finală
10.5 Teme de control

10.1 Criterii de evaluare
Se evaluează răspunsurile
Se evaluează răspunsurile

Se evaluaează conţinutul
proiectului şi răspunsurile la
întrebări
10.7 Standard minim de performanță
• cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise.
10.6 AA

Data completării

10.2 Metode de evaluare
Examen scris
Evaluare continua/Teme de
control
Susținere proiect/lucrări practice

10.3 Pondere
din nota finală
70
30

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU
DUMITRACHE

_________________________

_________________
Semnătura Directorului de departament
Data avizării în departament
Lect.univ.dr. Iulian SAVENCO
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