
FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Ştiinţe şi Arte 

1.3. Domeniul de studii Drept 

1.4. Ciclul de studii Licenţă 

1.5. Programul de studiu  Drept 

1.6. Calificarea Licenţiat în ştiinţe juridice 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Ştiinţe Juridice 

2.1. Denumirea disciplinei Drept procesual penal (partea specială) II 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

  neasistat 

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Dr. Crişan Eugen Gheorghe 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Dr. Crişan Eugen Gheorghe 

laborator  

proiect  

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul 6 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DF 2.10 

Categoria 

disciplinei 

- 2.11. Codul 

disciplinei 

KBJJ0242 

 

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/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 4 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Total ore studiu individual 44 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 10 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

10 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

d) Tutoriat 5 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:  7 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/12.09.2019 

                               



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 – Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic 

– Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 

– Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice 

internaţionale 

– Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european 

şi dreptul altor state 

– Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de 

drept concretă 

– Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere 

juridic şi în soluţionarea lor 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n
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er
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– Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 

deontologice specifice domeniului 

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

respectarea palierelor ierarhice  

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

profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

5.1.  De desfășurare a cursului Videoproiector, tablă 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Videoproiector, tablă 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Însuşirea unui set de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe profesionale necesare 

formării profesionale a juriştilor în legătură cu instituţiile dreptului procesual 

penal. Familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază ale dreptului procesual 

penal în ansamblul sistemului juridic (scopul, rolul şi perspectivele dreptului 

procesual penal l). 

 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

Însuşirea terminologiei de specialitate, a noţiunilor teoretice de bază ale 

dreptului penal, cunoaşterea instituţiilor fundamentale ale părţii generale ale 

dreptului penal şi a Codului de Procedură Penală.  

Dezvoltarea raţionamentului juridic, dezvoltarea abilităţii de analiză şi 

sinteză a informaţiei acumulate; capacitatea de a interpreta legile; 

cunoaşterea jurisprudenţei.  

Dezvoltarea capacităţii de a elabora decizii independent, fără imixtiuni şi 

influenţe; dezvoltarea capacităţii de evaluare şi autoevaluare; abilităţi 

interpersonale; abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii; 

capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor 

deontologiei profesionale; capacitatea de adaptare la noi situaţii; preocupare 

permanentă în privinţa eficientizării managementului calităţii în sistemul de 

drept al României. 



8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

Urmărirea penală                   Expunere 6 ore 

Camera preliminară 2 ore 

Judecata 12 ore 

Proceduri speciale  4 ore 

Executarea hotărârilor penale  4 ore 

Bibliografie 

 

1.LORINCZ, Anca-Lelia, Drept procesual penal, vol. 1, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2015; 

2.NEAGU, Ion, DAMASCHIN, Mircea, Tratat de procedură penală, Partea generală, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti 2015; 

3.OLARIU,  Mihai, MARIN, Cătălin, Drept procesual penal Partea Generală, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti 2015; 

4.UDROIU, Mihail, Procedura penală. Partea Generală, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2015; 

5.VOLONCIU Nicolae, VASILIU Alexandru, GHEORGHE Radu, Noul Cod de procedura penala adnotat, 

Ed. Universul Juridic, București, 2016; 

6.ZARAFIU, Andrei, Procedura penală. Partea Generală. Partea Specială, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 

2014; 

 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

Urmărirea penală Expunere 

Dialog 

6 ore 

Camera preliminară  2 ore 

Judecata  12 ore 

Proceduri speciale  4 ore 

Executarea hotărârilor penale  4 ore 

Bibliografie 

 

1.LORINCZ, Anca-Lelia, Drept procesual penal, vol. 1, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2015; 

2.NEAGU, Ion, DAMASCHIN, Mircea, Tratat de procedură penală, Partea generală, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti 2015; 

3.OLARIU,  Mihai, MARIN, Cătălin, Drept procesual penal Partea Generală, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti 2015; 

4.UDROIU, Mihail, Procedura penală. Partea Generală, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2015; 

5.VOLONCIU Nicolae, VASILIU Alexandru, GHEORGHE Radu, Noul Cod de procedura penala adnotat, 

Ed. Universul Juridic, București, 2016; 

6.ZARAFIU, Andrei, Procedura penală. Partea Generală. Partea Specială, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 

2014; 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 



Pentru a putea participa la cele două examene din sesiune studenţii trebuie să aibă o prezenţă de 75% la 

seminarii, adică la minim 10 seminarii. În cazul în care participă doar la 5 seminarii se vor putea înscrie 

numai la al doilea examen din sesiune. În cazul neparticipării totale la seminarii se vor putea înscrie numai 

la examenul din sesiunea de restanţe. 

 

 

 

B. Criterii, metode și ponderi în 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    

Proiect    

Practică    

10.6. Standard minim de performanță 

 

Răspunsurile la testul grilă, teorie şi practică, trebuie să însumeze un punctaj minim de 4,50 puncte.  
 
 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

10.09.2019             Dr. Eugen Gheorgeh Crișan             Dr. Eugen Gheorgeh Crișan 

 

               

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

11.09.2019       Dr. Emőd Veress 

                        

    

Semnătura responsabilului programului de studii 

      Dr. Zsolt Kokoly 

                                                                   


