
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ 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 Practică juridică I 

2.2 Titularul activităților de curs - 

2.3 Titularul activităților de seminar Asist. dr. Livia Beta 

2.4 Anul de 

studiu 

IV 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C

N 

2.7 Regimul disciplinei DS 

DI 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 3 

3.4 Total ore din planul de 

învățământ 

42 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 42 

Distribuția fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 2 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 2 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat  1 

Examinări  1 

Alte activităţi…………………………………… - 

3.7 Total ore studiu individual 8 

3.8 Total ore pe semestru 50 

3.9 Numărul de credite 2 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competențe  - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului  - 

5.2 de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 
 - 

6. Competențele specifice acumulate 



C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 1. dobândirea competenţelor pentru aplicarea concretă a noţiunilor juridice dobândite în anii 

anteriori, la materiile de Drept penal – parte generală şi parte specială şi la Drept procesual 

penal, la cazuri practice; 

2. evaluarea critică a textelor normative, astfel cum au fost interpretate de doctrina şi 

jurisprudenţa naţională, referitoare la o problemă de drept concretă;  

3.  deprinderea modului de elaborare şi elaborarea unor acte juridice specifice activităţii 

judiciare privind o situaţie de fapt care reflectă instituţii de drept penal material sau procedural-

penal. 

C
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tr
an
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er

sa
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  Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil; 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate); 

 Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 

profesională asistată. 

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

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Transmiterea către studenţi şi deprinderea de către aceştia a metodelor de lucru şi a 

actelor curente în activitatea organelor judiciare sau cele conexe activităţii de judecată, 

în aplicarea instituţiilor juridice penale sau procesual-penale. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

1. Cunoaşterea principalelor aspecte problematice în activitatea organelor judiciare, în 

aplicarea normelor de drept penal şi procesual-penal, astfel cum au fost ele reflectate 

în practica judiciară de la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei sau a Curţii 

Constituţionale; 

2. Cunoaşterea, însuşirea şi utilizarea adecvată de către studenţi a metodelor de 

redactare a actelor juridice de o importanţă fundamentală în activitatea organelor şi 

instituţiilor juridice româneşti; 

3. Aplicarea şi folosirea optimă de către studenţi a conceptelor, teoriilor, principiilor şi 

metodelor specifice dreptului penale material şi procesual-penal, în soluţionarea unor 

probleme juridice practice. 

8. Conținuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

-  - - 

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Dreptul penal. Izvoare. Principii. Norma penală. Raportul 

juridic penal. 

Aplicarea legii penale în timp şi spaţiu 

Infracţiunea: trăsături, clasificare, conţinut constitutiv generic 

- Probleme apărute în practica judiciară 

- Întocmirea unor acte judiciare care să reflecte aspecte practice 

privitoare la aceste instituţii 

 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

3 ore 

2. Cauzele justificative şi de neimputabilitate. Formele 

infracţiunii intenţionate 

Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni 

Pluralitatea de infractori 

- Probleme apărute în practica judiciară 

- Întocmirea unor acte judiciare care să reflecte aspecte practice 

privitoare la aceste instituţii 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

3 ore 



3. Răspunderea penală. Principii. Subiecţi. Condiţii.  

Sistemul sancţiunilor penale. Pedepse. Măsuri educative. 

Măsuri de siguranţă 

Individualizarea răspunderii penale 

- Probleme apărute în practica judiciară 

- Întocmirea unor acte judiciare care să reflecte aspecte practice 

privitoare la aceste instituţii  

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

3 ore 

4. Cauze care înlătură răspunderea penală 

Cauze care înlătură executarea pedepsei. Cauze care înlătură 

consecinţele condamnării 

Răspunderea penală a persoanelor juridice 

- Probleme apărute în practica judiciară 

- Întocmirea unor acte judiciare care să reflecte aspecte practice 

privitoare la aceste instituţii 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

3 ore 

5. Infracţiuni contra persoanei 

- infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi 

sănătăţii  

- Probleme apărute în practica judiciară 

- Întocmirea unor acte judiciare care să reflecte aspecte practice 

privitoare la aceste instituţii 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

   

   

 

  

  

   

   

   

   

   
 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

3 ore 

6. Infracţiuni contra persoanei 

- infracţiuni contra libertăţii persoanei 

- infracţiuni privitoare la viaţa sexuală 

- Probleme apărute în practica judiciară 

- Întocmirea unor acte judiciare care să reflecte aspecte practice 

privitoare la aceste instituţii 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

3 ore 

7. Infracţiuni contra patrimoniului 

- Probleme apărute în practica judiciară 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

3 ore 



- Întocmirea unor acte judiciare care să reflecte aspecte practice 

privitoare la aceste instituţii 

 

 

 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

  

   

   

 

  

  

  

  

 

  

 

 

activitatea 

independentă 

8. Infracţiuni contra autorităţii  

Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public 

sau altor activităţi reglementate de lege 

 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  

  

 

  

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

3 ore 



  

  

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  
 

9. Infracţiuni de fals 

Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea 

socială 

- Probleme apărute în practica judiciară 

- Întocmirea unor acte judiciare care să reflecte aspecte practice 

privitoare la aceste instituţii 

 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

3 ore 

 

10. Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal 

Competenţa 

Probele şi mijloacele de probă 

- Probleme apărute în practica judiciară 

- Întocmirea unor acte judiciare care să reflecte aspecte practice 

privitoare la aceste instituţii 

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

  
 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

3 ore 

11. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale 

Acte procesuale şi procedurale comune 

- Probleme apărute în practica judiciară 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

3 ore 



- Întocmirea unor acte judiciare care să reflecte aspecte practice 

privitoare la aceste instituţii 

 

activitatea 

independentă 

12. Urmărirea penală 

- dispoziţii generale 

- competenţa organelor de urmărire penală 

- supravegherea exercitată de către procuror în activitatea 

de urmărire penală 

- efectuarea urmăririi penale 

- trimiterea în judecată 

- reluarea urmăririi penale 

- plângerea împotriva măsurilor ş actelor de urmărire 

penală 

- procedura plângerii prealabile 

- Probleme apărute în practica judiciară 

- Întocmirea unor acte judiciare care să reflecte aspecte practice 

privitoare la aceste instituţii 

 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

3 ore 

13. Faza de judecată 

- dispoziţii generale 

- judecata în primă instanţă 

          - căile extraordinare de atac 

- Probleme apărute în practica judiciară 

- Întocmirea unor acte judiciare care să reflecte aspecte practice 

privitoare la aceste instituţii 

 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

3 ore 

14. Executarea hotărârilor penale 

Proceduri speciale 

- Probleme apărute în practica judiciară 

- Întocmirea unor acte judiciare care să reflecte aspecte practice 

privitoare la aceste instituţii 

 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

3 ore 
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Practică juridică I este îndreptată înspre dobândirea de 

către studenţi a unor competenţe profesionale şi transversale care să le asigure acestora, la finalul studiilor 

ciclului de licenţă, integrarea cât mai facilă pe piaţa muncii, în toate domeniile de activitate specifice 

materiei dreptului penal şi procesual-penal şi asigurarea unui randament profesional şi a unui nivel ridicat 

de cunoştinţe profesionale aplicate. 

 

10. Evaluare 



Tip 

activitate 

10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs - - - 

   

10.5 

Seminar / 

laborator 

Se verifică 

îndeplinirea de către 

fiecare student a 

standardelor minime 

de performanță 

Evaluarea cu notă, obţinută prin 

chestionarea orală continuă, în timpul celor 

14 întâlniri didactice semestriale, şi 

susţinerea unui examen scris și/ oral, 

constând în soluţionarea unei probleme 

juridice practice, cu redactarea actului 

juridic corespunzător.  

100% 

   

10.6 Standarde minime de performanţă 

1. utilizarea adecvată a instituţiilor juridice din domeniul dreptului penal şi a dreptului 

procesual penal, dar şi a doctrinei şi jurisprudenţei în materie, în scopul soluţionării 

unei probleme de drept concrete; 

2. realizarea unui proiect sau a unui studiu privind rezolvarea, cu instrumente de drept 

procesual penal, a problemelor de drept pe care le ridică o situaţie de fapt; 

3. întocmirea actului juridic corespunzător soluţiei adoptate cu privire la o problemă 

juridică concretă, de drept penal sau procesual penal. 

 

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 și la 

procesul de evaluare 

Modalitatea/platforma 

prin care suportul de 

curs poate fi consultat în 

format electronic și în 

care pot fi accesate alte 

resurse de învățare / 

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, 

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

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


logarea studentului 

pe platforma de e-

learning utilizată se 

va face exclusiv de pe 

contul instituțional 

(prenume.nume anul 

nașterii @e-uvt.ro). 

 

 

 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

22.09.2021 - Asist. dr. Livia Beta 

 

 

 

Data avizării în departament, 

 

 

 

 

Semnătura directorului departamentului 

Conf. univ. dr. Cristian CLIPA 


