
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de
învăţământ superior

Universitatea Babeş-Bolyai

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
1.3 Departamentul Psihologie/ Psihologie clinică şi psihoterapie
1.4 Domeniul de studii Psihologie

1.5 Ciclul de studii Masterat
1.6 Programul de studiu Psihologie judiciară

2. Date despre disciplină
2.1
Denumirea
disciplinei

Drept penal şi drept procesual penal. Noţiuni fundamentale

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Daniel Niţu
2.3 Titularul activităţilor de seminar -

2.4 Anul de
studiu

2 2.5
Semestrul

1 2.6. Tipul
de
evaluare

E 2.7
Regimul
discipline
i

Opțion
al

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

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

-
3.4 Total ore din planul de
învăţământ

2
8

Din care: 3.5 curs 28 3.6
seminar/laborator

-

Distribuţia fondului de timp: Ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 55
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii: teme, studii de caz, joc de rol, exerciţii aplicative, proiecte. 40
Tutoriat 4

Examinări 2
Alte activităţi: activităţi de cercetare 1
3.7 Total ore studiu individual 115

3.8 Total ore pe semestru 150

3.9 Numărul de credite 6
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Cunoştinţe generale de drept constituţional;

 Cunoştinţe generale privind organizarea sistemului judiciar.
(Observaţii: absenţa acestor elemente poate fi acoperită prin indicarea unor
materiale sintetice la primul curs)

4.2 de competenţe  Capacitatea de sinteză a materiei;
 Capacitatea de analiză. Înţelegerea modului de funcţionare a unor

instituţii juridice cu mecanisme complexe;
 Capacitatea de transfer şi adaptare a cunoştinţelor dobândite în

soluţionarea unor cazuri practice din practica judiciară (speţe din
jurisprudenţa actuală);

 Capacitatea de a formula şi motiva soluţii personale. Reflecţie critică
personală în raport de anumite instituţii sau aspecte discutabile
(criticabile) din legislaţia şi practica judiciară.

5.1
De
des
făş
urar

Sală de curs cu minim 50
locuri, calculator şi
videproiector, tablă (de
preferat tablă albă),
flipchart, instrumente de



5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Sală de curs cu capacitate de minim 50 persoane, tablă albă, video proiector. În condițiile actuale ale pandemiei,
desfăşurarea cursului are loc online pe platforma Google Education law.ubbcluj.ro. Toţi cursanţii trebuie să se
logheze cu adresă non-instituţională @gmail.com, accesul fiindu-le permis de titularul de curs. E obligatorie
conectarea de pe aparate (device) cu cameră video şi microfon, camera video fiind obligatorie în funcţiune e tot
parcursul cursului.
5.2 De desfăşurare a seminarului -

6. Competenţele specifice acumulate
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1. Cunoştinţe
 Cunoaşterea principalelor instituţii de drept penal şi drept procesual penal;
 Cunoaşterea şi înţelegerea modului de funcţionare a unor instituţii de drept penal, partea

generală şi incidenţa acestora asupra normelor de incriminare din partea specială a
Codului penal sau din legi penale speciale;

 Familiarizarea cu cele mai des întâlnite fapte prevăzute de legea penală
(elementele constitutive ale infracţiunilor statistic întâlnite frecvent în practica judiciară);

 Cunoaşterea sistemului de organizare judiciară din România şi participanţii în procesul
penal: organele judiciare, avocatul, părţile, subiecţii procesuali principali, precum şi alţi
subiecţi procesuali;

 Cunoaşterea şi înţelegerea principiilor fundamentale ale dreptului procesual
penal, competenţa, probele şi etapele procesului penal.

2. Abilităţi
 Realizarea unor distincţii între instituţii fundamentale de drept penal, partea generală;
 Identificarea elementelor constitutive specifice fiecărei infracţiuni analizate, în
parte. Identificarea distincţiilor între infracţiuni care protejează aceeaşi valoare socială;
 Distingerea între categorii de organe judiciare. Distingerea între părţile din procesul penal
şi subiecţii procesuali principali. Identificarea altor subiecţilor procesuali. Aprofundarea
drepturilor şi obligaţiilor acestor categorii;
 Realizarea distincţiilor între formele de competenţă, distinct în funcţie de organul judiciar;
 Realizarea distincţie probe – mijloace de probă – procedee.
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 Aplică principiile cercetării din domeniul juridic în general în domeniul dreptului penal
şi dreptului procesual penal;

 Cultivă etica profesională în desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi
valorificarea rezultatelor acesteia;

 Demonstrează interes pentru dezvoltarea personală şi profesională continuă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)

7.1 Obiectivul general
al disciplinei

 Realizarea unei prezentări generale asupra instituţiilor
fundamentale ale dreptului penal şi procesual penal în ansamblul
sistemului juridic din România.



7.2 Obiectivele specifice  Familiarizarea cu termenii de specialitate;
 Asigurarea  unei operativităţi  în lucrul cu Codul penal, respectiv

cu Codul de procedură penală;
 Însuşirea noţiunilor teoretice de bază ale dreptului penal şi

ale dreptului procesual penal;
 Cunoaşterea instituţiilor fundamentale ale părţii generale ale

dreptului penal, părţii speciale, respectiv ale dreptului procesual
penal;

 Dezvoltarea abilităţii de analiză şi sinteză a informaţiei
teoretice acumulate;

 Dezvoltarea raţionamentului juridic;
 Verificarea şi dezvoltarea abilităţii individuale a utilizării

noţiunilor teoretice acumulate la cazuri concrete.8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Drept penal (partea generală).
Principii. Izvoare. Aplicarea legii
penale în spaţiu şi timp.

Prelegerea interactivă,
descoperire dirijată, întrebări
deschise, dezbatere, studiu de
caz

materiale necesare:
Codul penal actualizat,
respectiv Legea nr.
302/2004 privind
cooperarea judiciară
internaţională în materie
penală2. Drept penal (partea generală).

Teoria generală a infracţiunii.
Etapele infracţiunii intenţionate.

Prelegerea interactivă,
descoperire dirijată, întrebări
deschise, dezbatere, studiu de
caz

materiale necesare:
Codul penal actualizat

3. Drept penal (partea generală).
Unitatea şi pluralitatea de
infracţiuni.

Prelegerea interactivă,
descoperire dirijată,
dezbatere, întrebări deschise,
studiu de caz

materiale necesare:
Codul penal actualizat



4. Drept penal (partea generală).
Pluralitatea de făptuitori.
Pedepsele – pedepsele
principale, accesorii,
complementare.

Prelegerea interactivă,
descoperire dirijată,
dezbatere, întrebări deschise

materiale necesare:
Codul penal actualizat;
Codul de procedură
penală actualizat; Legea
nr.
252/2013 privind
organizarea şi
funcţionarea sistemului
de probaţiune;
Legea nr. 253/2013
privind executarea
pedepselor, a măsurilor
educative şi a altor
măsuri neprivative de
libertate dispuse de
organele judiciare în
cursul
procesului penal, Legea
nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor şi
a măsurilor privative de
libertate dispuse de
organele judiciare în
cursul procesului penal;
HG nr. 1079/2013
pentru aprobarea
Regulamentului de
aplicare a Legii nr.
252/2013; HG nr.
167/2016 pentru
aprobarea
Regulamentului pentru
aplicarea Legii nr.
254/2013; HG nr.
604/2016 pentru
aprobarea
Regulamentului de
aplicare a Legii
nr. 253/2013;

5. Drept penal (partea generală).
Individualizarea pedepselor.
Măsuri de siguranţă. Minoritatea

Prelegerea interactivă,
descoperire dirijată,

materiale necesare:
Codul penal actualizat,
Codul de procedură
penală



dezbatere actualizat, Legea nr.
252/2013, Legea nr.
253/2013, Legea nr.
254/2013, respectiv
Regulamentele de
aplicare a legilor
privind executarea
menţionate.6. Drept  penal (partea generală).

Răspunderea penală a persoanei
juridice. Cauze care înlătură
răspunderea penală. Cauze care
înlătură executarea pedepselor.
Cauzele care înlătură
consecinţele condamnării.

Prelegerea interactivă,
descoperire dirijată,
dezbatere, întrebări deschise,
studiu de caz

materiale necesare:
Codul penal actualizat

7. Drept penal (partea specială).
Infracţiuni contra persoanei

Prelegerea interactivă,
descoperire dirijată,
dezbatere, întrebări deschise,
studiu de caz

materiale necesare:
Codul penal actualizat

8. Drept penal (partea specială).
Infracţiuni contra patrimoniului

Prelegerea interactivă,
întrebări deschise, studiu de
caz

materiale necesare:
Codul penal actualizat

9. Drept procesual penal. Acţiunea
penală şi acţiunea civilă în
procesul penal. Participanţii în
procesul penal.

Prelegerea interactivă,
descoperire dirijată,
dezbatere, întrebări deschise,
studiu de caz

materiale necesare:
Codul de procedură
penală actualizat

10. Drept procesual penal. Probele şi
mijloacele de probă şi procedeele
probatorii.

Prelegerea
interactivă,
descoperire dirijată, dezbatere,
întrebări deschise, studiu de
caz

materiale necesare:
Codul de procedură
penală actualizat

11. Drept procesual penal. Măsurile
preventive şi alte măsuri
procesuale. Acte procesuale şi
procedurale comune

Prelegerea
interactivă,
descoperire dirijată, dezbatere,
întrebări deschise

materiale necesare:
Codul de procedură
penală actualizat

12. Drept procesual penal.
Urmărirea

penală. Camera preliminară (I)

prelegerea
interactivă,
descoperire dirijată, dezbatere,
întrebări deschise, studiu de
caz

materiale necesare:
Codul de procedură
penală actualizat

13. Drept procesual penal.
Camera preliminară (II).
Judecata. Căile de atac

Prelegerea
interactivă,
descoperire dirijată, dezbatere,
întrebări deschise

materiale necesare:
Codul de procedură
penală actualizat



14. Drept procesual penal.
Proceduri speciale. Executarea.

Prelegerea
interactivă,
descoperire dirijată, dezbatere,
studiu de caz

materiale necesare:
Codul de procedură
penală actualizat

8.2. Seminarii Metode de predare Observaţii
- - -

Bibliografie:
F. Streteanu, D. Niţu, Manual de drept penal. Partea generală, vol .  1 , Ed. Universul Juridic, Bucureşti,

2014;
F. Streteanu, D. Niţu, Manual de drept penal. Partea generală, vol .  2 , Ed. Universul Juridic, Bucureşti,

2018;
C. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2019;
S. Bogdan, D.A. Şerban, Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2020;
M. Udroiu, Procedură penală.. Partea generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2020;
M. Udroiu, Procedură penală.. Partea specială, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2020;
M. Udroiu (coord.), Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2020;
G. Boroncea şi alţii, Codul penal. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2020.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere

din nota finală
10.4 Curs Modul de analiză,

sinteză şi integrare a
informaţiei teoretice

Evaluare finală
- Participare activă

în cadrul cursului
0 - 25 %
(ponderea se
stabileşte la
debutul fiecărui
an universitar, de
comun acord cu
masteranzii)

 Temele de curs propuse îşi probează actualitatea în cercetarea fundamentală şi aplicativă din
domeniul juridic în general şi al dreptului penal şi procesual penal în special. Abordarea temelor şi
ordinea acestora în cadrul acestui curs urmează topografia acestora în sistematizarea din Codul penal
şi Codul de procedură penală, în vigoare de la 1 februarie 2014. Tematica acestui curs acoperă
noţiunile cheie şi instituţiile fundamentale ale domeniului penal şi procesual penal, relevante în
activitatea practică specifică domeniului ce face obiectul analizei.



- Proiect de
semestru (referat
cu soluţionarea
unor probleme
concrete,
implicând
componentă
juridică şi
componentă
evaluare
psihologică)

75%- 100%
(ponderea se
stabileşte la
debutul fiecărui
an universitar, de
comun acord cu
masteranzii)

10.5 Seminar - - -

10.6 Standard minim de performanţă
 Prezenţa la curs - minim 75%
 Condiţiile pentru promovarea examenului la Drept penal şi drept procesual penal.

Noţiuni fundamentale sunt:
 Minim 50 % din punctajul aferent examenului final scris pentru temele de curs.

Data completării Semnătura titularului de curs

30.11.2020 Lect. univ. dr. Daniel Niţu

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

........................................... Prof. univ. dr. Oana Benga


