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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept  

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Public 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept procesual penal. Partea generală  

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Flaviu CIOPEC 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Matei-Ciprian GRAUR / Drd. Adrian-Ioan STAN 

2.4 Anul de 

studiu 

III 

ZI 

2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei O 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 72 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 14 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat  28 

Examinări  90 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 100 

3.8 Total ore pe semestru 156 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  - 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 - 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

  

p
ro

fe
si

o
n
al

e 1. Înțelegerea fundamentelor procedurii penale 

2. Deprinderea metodelor de interpretare a normelor de procedură penală 

3. Sistematizarea semnificațiilor termenilor juridici proprii disciplinei 

4. Evaluarea critică a textelor legislative 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil 

2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de 

interdisciplinaritate) 

3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de 

formare profesională asistată 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a modului de acțiune a 

fundamentelor procedurii penale, deprinderea de către aceștia a metodelor de 

interpretare și evaluare critică a textelor codului de procedură penală. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

Sistematizarea înțelesurilor jargonului procedurii penale, dezbaterile în contradictoriu 

asupra raportului dintre interesul public și interesul particular și capacitatea de sinteză 

a elementelor esențiale ale procedurii penale. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs 

 

Metode de predare Observaţii 

1. Funcțiile procesuale  Expunerea, conversația euristică, 

problematizarea, demonstrația logică 

4 ore 

 

2. Incidentele de competență  

 

Expunerea, conversația euristică, 

problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

 

3. Acțiunea penală 

 

Expunerea, conversația euristică, 

problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

 

4. Acțiunea civilă Expunerea, conversația euristică, 

problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

 

5. Contra-acțiunea Expunerea, conversația euristică, 

problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

 

6. Probatoriul în procesul penal: metode 

comune de cercetare  

Expunerea, conversația euristică, 

problematizarea, demonstrația logică 

4 ore 

 

7. Probatoriul în procesul penal: metode 

speciale de supraveghere 

Expunerea, conversația euristică, 

problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

8. Probatoriul în procesul penal: metode 

speciale de cercetare 

Expunerea, conversația euristică, 

problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

 

9. Măsurile preventive privative de libertate Expunerea, conversația euristică, 

problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

10. Măsurile preventive neprivative de 

libertate 

Expunerea, conversația euristică, 

problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

11. Măsurile asigurătorii și reparatorii 

 

 

Expunerea, conversația euristică, 

problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 
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12. Actele procesuale și procedurale Expunerea, conversația euristică, 

problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

 

8.2 Seminar / laborator 

 

Metode de predare Observaţii 

1. Prezumția de nevinovăție 

 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea independentă 

2 ore 

2. Jurisprudența penală – izvor de drept ? Exercițiul, studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea independentă 

2 ore 

3. Aplicarea în timp a normelor procesuale 

penale 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea independentă 

2 ore 

4. Analiză terminologică: făptuitor, suspect, 

inculpat, acuzat, condamnat 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea independentă 

2 ore 

5. Drepturile avocatului în procesul penal 

 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea independentă 

2 ore 

6. Chestiunile prealabile, prejudiciale și 

preliminare 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea independentă 

2 ore 

7. Nulitatea și excluderea probelor ilegale 

 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea independentă 

2 ore 

8. Ce înseamnă suspiciune rezonabilă ? 

 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea independentă 

2 ore 

9.Declarațiile suspectului sau inculpatului 

 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea independentă 

2 ore 

10. Percheziția domiciliară și a sediului 

 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea independentă 

2 ore 

11. Supravegherea tehnică  

 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea independentă 

2 ore 

12. Pericolul concret pentru ordinea publică 

 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea independentă 

2 ore 

13. Procedura prelungirii arestării preventive 

 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea independentă 

2 ore 

14. Durata rezonabilă a procesului penal 

 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea independentă 

2 ore 

Bibliografie 

 

a.) Tratate, cursuri, monografii 

1. Flaviu Ciopec, Drept procesual penal. Partea generală, C.H. Beck, 2021, ediția a 3-a. 

2. Mihail Udroiu, Sinteze de procedură penală. Partea generală, C.H.Beck, 2021, ediția a 2-a. 

3. Gh. Mateuț, Procedură penală. Partea generală, Universul Juridic, 2019. 

 

b.) Comentarii, legislație adnotată, sinteze 

4. Mihail Udroiu (coord.), Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, C.H.Beck, 2020, ediția a 

3-a. 

5. Voicu Pușcașu, Cristinel Ghigheci, Codul de procedură penală adnotat. Partea generală, Universul 

Juridic, 2019, vol. I. 

 

c.) Legislație 
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10. Codul de procedură penală (Legea nr. 135/2010) 

11. Legea nr. 255/2013 de punere în aplicare a noului cod de procedură penală 

12. Convenția europeană a drepturilor omului 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei de Drept procesual penal este orientată către dobândirea 

de către studenți a unor competențe profesionale și transversale care să le asigure acestora, la finalul 

studiilor ciclului de licență, abordarea cât mai facilă a provocărilor de pe piața muncii, în toate 

domeniile de activitate specifice. 

 

10.  Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Se verifică îndeplinirea de 

către fiecare student a 

standardelor minime de 

performanță 

Prima sesiune: Evaluare orală cu notă 

obținută prin răspunsul la 2 subiecte teoretice, 

cu adresabilitate la toți studenții ce sunt 

eligibili să se prezinte în această sesiune. 

Sunt eligibili studenții ce dețin peste 50 % din 

totalul numărului de prezențe la curs (peste 8 

prezențe) și care au promovat testele din 

timpul semestrului cu minim media cumulată 

5,00.  

A doua sesiune: Evaluare orală cu notă 

obținută prin răspunsul la 2 subiecte teoretice, 

cu adresabilitate la toți studenții. 

A treia sesiune: Evaluare orală cu notă 

obținută prin răspunsul la 2 subiecte teoretice, 

cu adresabilitate la toți studenții. 

100 % 

10.5 

Seminar / 

laborator 

Se verifică îndeplinirea de 

către fiecare student a 

standardelor minime de 

performanță 

 0 % 

 

10.6 Standarde minime de performanţă 

1. Promovarea testelor parțiale în cursul semestrului 

2. Abilitatea de a purta și susține o dezbatere orală contradictorie asupra unei teme specifice 

3. Aptitudinea de concentrare și promovare a unei soluții juridice într-un termen limitat 

4. Capacitatea de a oferi o soluție juridică unei spețe determinate 

5. Constanța în studiu și rezistența la efort intelectual prelungit 

 

11. Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online 

Platforma de e-

learning utilizată 

Moodle / Google 

Classroom 

Aplicația de video-

conferință ce va fi 

utilizată 

Condițiile tehnice 

necesare pentru 

participarea la 

procesul educațional 

Modalitatea/platforma prin care 

suportul de curs poate fi consultat în 

format electronic și în care pot fi 

accesate alte resurse de învățare / 
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 și la procesul de 

evaluare 

bibliografice în format digital 

Moodle Google Meet Studentul are nevoie 

de acces la mijloace 

tehnice specifice, în 

vederea participării la 

procesul educațional 

și la cel de evaluare: 

desktop / laptop / 

tabletă / smartphone 

conectate la internet, 

care permit accesul pe 

platforma de e-

learning utilizată, 

precum și instalarea 

aplicației de video-

conferință folosite. În 

vederea desfășurării 

optime a procesului 

de învățământ, 

logarea studentului pe 

platforma de e-

learning utilizată se 

va face exclusiv de pe 

contul instituțional 

(prenume.nume anul 

nașterii @e-uvt.ro). 

https://elearning.e-uvt.ro/ 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

27.09.2021 

 

  

 

Data avizării în departament 

 

Semnătura directorului departamentului 

 Conf. dr. Cristian Clipa 

 

https://elearning.e-uvt.ro/

