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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 Catedra Departamentul de Drept Public 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practică de specialitate 

2.2 Titularul activităţilor de curs - 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Pasca Ioana Celina 

2.4 Anul de 

studiu 

Ma

ster 

2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei O 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs - 3.3 lucrări practice 3 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs - 3.6 lucrări practice 42 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 25 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat   

Examinări   

Alte activităţi……………………………………  

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

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 dovada parcurgerii celor 84 de ore de practică sau 

adeverință de la locul de muncă; 

 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului redactarea portofoliului de practică  
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6. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora contribuie 

parcurgerea și promovarea disciplinei 

 

C
u

n
o

şt
in

ţe
 

1. Evaluarea critică a textelor normative, astfel cum au fost interpretate de doctrină şi 

jurisprudenţa naţională;  

2. Cunoaşterea principalelor aspecte problematice 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 

 

 

A
b
il

it
ăţ

i 

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 

R
es

p
o
n
sa

b
il

it
at

e 

şi
 a

u
to

n
o
m

ie
 

1. Elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional 
 

 

 

7. Conţinuturi  

7.1 Curs Metode de predare Observaţii 

REDACTARE ACTE JURIDICE:  
 

- Ordonanţă declinare de competenţă 

- Ordonanţă de admitere/ respingere a cererii privind 

administrarea unor probe 

- Declaraţie de suspect / inculpat 

- Declaraţie de persoană vătămată/parte civilă/parte 

responsabilă civilmente 

- Declaraţie de martor 

- Proces – verbal de cercetare la faţa locului / 

perchezitie 

- Ordonanţă: retinere, arestare, dispunere a 

controlului judiciar 

- Plângere penală/ Plângere prealabilă 

- Minute penale – Cerere de percheziţie domiciliară 

admisă, propunere de arestare preventivă admisă, 

-- - 
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cerere de revocare a măsurii preventive rămasă fără 

obiect etc 

 

 
 

 

 

7.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Redactare portofoliu/ Proiect practica 

 

- Proces verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de 

suspect/inculpat 

- Minută penală 

- Plângere penală/prealabilă 

 

Studiu de caz, activitate 

independentă 

 

   

Bibliografie 

Obligatorie  

     1. Valerian Cioclei, Opinii juridice în cauze penale controversate, Ed. C.H.Beck, 2015. 

2. Cristian Valentin Stefan, Studii si note de drept penal si drept procesual penal, Ed. Universul 

Juridic, 2016. 

3. Cristina Moisa, Probele în procesul penal, Ed. Hamangiu, 2017.  

4. Voicu I. Puşcaşu, Codul de procedură penală adnotat, vol. I şi vol II, Ed. Universul Juridic, 2019.  

5. Voicu I. Puşcaşu, Noile Proceduri penale, Sinteze. Practică judiciară. Modele de minute. Ed. 

Universul Juridic, 2014. 

6. Voicu I. Puşcaşu, Cristinel Ghigheci, Proceduri penale, Ed. Universul Juridic, 2017.  

 

 

Facultativă 

1. Tudorel Toader şi colab, Noul cod penal. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, 2014.  

 

 

 

 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Întreaga activitate aferentă disciplinei Practică de specialitate este îndreptată înspre dobândirea de către 

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

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

 

 

9.  Evaluare 

Tip 

activitate 

9.1 Criterii de evaluare 9.2 Metode de evaluare 

 

9.3 Pondere 

din nota 

finală 
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9.4 Curs - Evaluare sumativă cu notă obținută 

prin verificarea orală. 

 

Condiții prealabile:  

 

-dovada parcurgerii celor 84 de ore de 

practică sau adeverință de la locul de 

muncă; 

 

-depunerea proiectului de practică ȋn 

formă scrisă şi electronică; 

 

100% 

9.5 

Seminar 

/ 

laborator 

Se verifică îndeplinirea de 

către fiecare student a 

standardelor minime de 

performanţă 

Portofoliu/Proiect practică  

 

 

 

 

 

 

9.6 Standard minim 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 studiu/portofoliu de practică privind rezolvarea, cu instrumente de drept 

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

 
 

10. Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online  

Platforma de e-

learning utilizată 

Moodle / Google 

Classroom / 

Google Meet 

 

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 

 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-

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

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

20.09.2021 Lect. dr. Ioana Celina Paşca  Lect. dr. Ioana Celina Paşca 

 

 

 

Data avizării în departament, 

 

 

 

 

Semnătura directorului departamentului 

Conf. univ. dr. Cristian CLIPA 
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