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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Chimie, Biologie, Geografie / Biologie-Chimie 

1.3 Catedra Biologie-Chimie 

1.4 Domeniul de studii Chimie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / 

Calificarea 
Chimie / CHIMIE CRIMINALISTICĂ  

 

1. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept penal şi procesual penal 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Iancu Elena-Ana 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Iancu Elena-Ana 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei DC 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

3. Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 33 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 20 

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

Tutoriat  10 

Examinări  10 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 

 

mailto:secretariat@e-uvt.ro
http://www.uvt.ro/


 

 

 Adresă poștală: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod poștal 300223, Timișoara, jud. Timiș, România 
Număr de telefon: +40-(0)256-592.300 (310) 

Adresă de e-mail: secretariat@e-uvt.ro  
Website: www.uvt.ro 

 

2 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  - Laptop, conexiune internet,  platforma Moodle  

funcțională, aplicația de videoconferință Google 

Meet funcțională. 

 Pentru varianta on-line activitatea se desfășoară pe 

aplicația Google Meet iar in cazul prezenței fizice 

se solicită participarea studenților în sala de curs. 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 - Laptop, conexiune internet,  platforma Moodle 

funcțională, aplicația de videoconferință Google 

Meet funcțională. 

 Pentru varianta on-line activitatea se desfășoară pe 

aplicația Google Meet iar in cazul prezenței fizice 

se solicita participarea studenților în sala de curs. 

 

6. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora contribuie 

parcurgerea și promovarea disciplinei 

Cunoștințe 

 să stabilească metodele adecvate de analiza în situații concrete. 

 să identifice tehnici aplicabile în analizele judiciare; 

 să identifice alternative optime de analize în vederea obținerii de 

informații relevante în domeniu; 

 să evalueze critic opțiunile privind etapele procesului de investigare; 

 să explice și interpretarea rezultatelor experimentale obținute în 

urma unui studiu de caz specific domeniului; 

 să identifice și să precizeze informații științifice și cadrul 

reglementărilor legislative specifice domeniului. 

 să redacteze și să prezinte un raport științific (buletin de 

analize)/profesional cu respectarea legislației în domeniu și să trimită la 

normativele în vigoare. 

Abilități 

 să aplice integral aparatul conceptual și metodologic pentru 

rezolvarea problemelor complexe în condiții de informare 

incompletă; 

● să interpreteze rezultatele obținute în analiza judiciară; 

● să analizeze critic metodele avansate de analiză judiciară; 

● să utilizeze corelat tehnicile avansate de analiză judiciară; 
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Responsabilitate 

și autonomie 

● să gestioneze proiecte de cercetare inovativă în domeniul chimiei 

criminalistice; 

● să își asume responsabilitatea în cadrul proiectelor de cercetare; 

● să gestioneze și să transforme situații de muncă complexe în noi 

abordări strategice; 

 

 

7. Conţinuturi  

7.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Infracţiunea. Concept, trăsături, 

caracteristice şi elemente constitutive ale 

conţinutului infracţiunii 

Expunerea tematicii prin 

folosirea 

videoproiectorului 

1 oră 

Activitatea se desfășoară 

prin prezență fizică în sala 

de curs atât a studenților, 

cât și a cadrului didactic 

2.Cauzele justificative şi cauzele de 

neimputabilitate 

Expunerea tematicii prin 

folosirea 

videoproiectorului 

1 oră 

Activitatea se desfășoară 

prin prezență fizică în sala 

de curs atât a studenților, 

cât și a cadrului didactic 

3. Noţiuni privind sancţiunile penale Expunerea tematicii prin 

folosirea 

videoproiectorului 

1 oră 

Activitatea se desfășoară 

prin prezență fizică în sala 

de curs atât a studenților, 

cât și a cadrului didactic 

4. Infracţiuni contra persoanei. 

Exemplificare infracțiuni contra 

vieții/infracțiuni contra integrități sau 

sănătății 

 

Expunerea tematicii prin 

folosirea 

videoproiectorului 

1 oră 

Activitatea se desfășoară 

prin prezență fizică în sala 

de curs atât a studenților, 

cât și a cadrului didactic 

5. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu Expunerea tematicii prin 

folosirea 

videoproiectorului 

1 oră 

Activitatea se desfășoară 

prin prezență fizică în sala 

de curs atât a studenților, 

cât și a cadrului didactic 
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6. Infracțiuni contra siguranței publice 

 

Expunerea tematicii prin 

folosirea 

videoproiectorului 

1 oră 

Activitatea se desfășoară 

prin prezență fizică în sala 

de curs atât a studenților, 

cât și a cadrului didactic 

7. Infracțiuni de genocid, contra umanității 

și de război 

Expunerea tematicii prin 

folosirea 

videoproiectorului 

1 oră 

Activitatea se desfășoară 

prin prezență fizică în sala 

de curs atât a studenților, 

cât și a cadrului didactic 

8. Procesul penal. Noţiune, principiile 

procesului penal 

Prelegere în mod on-line 1 oră  

Activitatea se desfășoară 

prin prezență fizică în sala 

de curs atât a studenților, 

cât și a cadrului didactic 

9.Participanții în procesul penal Prelegere în mod on-line 1 oră 

Activitatea se desfășoară 

pe aplicația Google Meet 

10. Probele, mijloacele de probă  Prelegere în mod on-line 1 oră 

Activitatea se desfășoară 

pe aplicația Google Meet 

 

11. Procedeele probatorii Prelegere în mod on-line 2 ore 

Activitatea se desfășoară 

pe aplicația Google Meet 

12. Expertiza și constatarea Prelegere în mod on-line 2 ore 

Activitatea se desfășoară 

pe aplicația Google Meet 

 

7.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Infracţiunea. Concept, trăsături caracteristice 

şi elemente constitutive ale conţinutului 

infracţiunii 

Studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

Activitatea se 

desfășoară prin 

prezență fizică în 

sala de curs atât a 

studenților, cât și a 

cadrului didactic 

2.  Cauzele justificative şi cauzele de 

neimputabilitate 

Studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea 

independentă 

 2 ore 

Activitatea se 

desfășoară prin 

prezență fizică în 
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sala de curs atât a 

studenților, cât și a 

cadrului didactic 

3. Noţiuni generale privind sancţiunile penale Studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea 

independentă 

 2 oră 

Activitatea se 

desfășoară prin 

prezență fizică în 

sala de curs atât a 

studenților, cât și a 

cadrului didactic 

4. Infracţiuni contra persoanei 

4.1. Infracțiuni contra vieții 

4.2. Infracțiuni contra integrității corporale sau 

sănătății 

Studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea 

independentă 

 2 ore 

Activitatea se 

desfășoară prin 

prezență fizică în 

sala de curs atât a 

studenților, cât și a 

cadrului didactic 

5. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu 

5.1. Infracțiuni de corupție 

5.2. Infracțiuni de serviciu 

Studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

Activitatea se 

desfășoară prin 

prezență fizică în 

sala de curs atât a 

studenților, cât și a 

cadrului didactic 

6. Infracțiuni de genocid, contra umanității și de 

război 

6.1. Infracțiuni de genocid și contra umanității 

6.2. Infracțiuni de război 

Studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

Activitatea se 

desfășoară prin 

prezență fizică în 

sala de curs atât a 

studenților, cât și a 

cadrului didactic 

7. Procesul penal. Noţiune, principiile procesului 

penal 

Studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

Activitatea se 

desfășoară prin 

prezență fizică în 

sala de curs atât a 

studenților, cât și a 

cadrului didactic 

8. Participanții în procesul penal Studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

Activitatea se 

desfășoară prin 
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prezență fizică în 

sala de curs atât a 

studenților, cât și a 

cadrului didactic 

9. Proba şi mijloacele de probă Studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea 

independentă 

        2 ore 

Activitatea se 

desfășoară prin 

prezență fizică în 

sala de curs atât a 

studenților, cât și a 

cadrului didactic 

10. Procedeele probatorii Studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

Activitatea se 

desfășoară pe 

aplicația Google 

Meet 

11. Expertiza și constatarea Studiul de caz, activitatea 

pe grupe, activitatea 

independentă 

4 ore 

Activitatea se 

desfășoară pe 

aplicația Google 

Meet 

12. Recapitulare. Teste grilă Evaluarea referatului  

prezentat urmărind:  

structura referatului, 

conținutul științific, partea 

teoretică, partea practică, 

mod de prezentare. 

2 ore 

Activitatea se 

desfășoară pe 

aplicația Google 

Meet 

 

Bibliografie:  

1. Norel Neagu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020; 

2.  Mihail Udroiu, Drept penal. Partea generală, ediția 6, Editura C.H. Beck, București, 2019; 

3. Constantin Mitrache, Cristian Mitrache,  Drept penal roman. Partea generală, ediţia a 3-a, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2019; 

4. Elena-Ana Iancu, Drept penal. Partea specială, Ed. PRO Universitaria, București, 2022; 

5. Ion Ristea, Drept penal. Partea specială, vol. I, vol.II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019; 

6. Mihail Udroiu , Drept penal. Partea specială, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2017; 

7. E. A. Nechita (Iancu), Drept penal. Procedură penală. Criminalistică. Teste grilă, Editura Duran's, 

2015; 

8. Mihail Udroiu, Fișe de procedură penală şi teste grilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2017. 
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5. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 

comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din 

domeniul aferent programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei  este îndreptată înspre dobândirea de către masteranzi a 

unor competențe profesionale și transversale care să le asigure acestora, la finalul studiilor ciclului de 

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

6.  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 masterand a 

standardelor minime 

de performanță 

Evaluarea cu notă de la 1 (unu)  la 10 (zece), 

obținută prin verificarea masteranzilor, printr-

un examen oral  

50% 

10.5 

Seminar / 

laborator 

Se verifică 

îndeplinirea de către 

fiecare masterand a 

standardelor minime 

de performanță 

Evaluarea cu notă de la 1 (unu)  la 10 (zece), 

obținută pentru realizarea unei lucrări scrise, de 

tip referat, de către fiecare masterand, lucrare 

care va aborda o anumită instituție de drept 

penal, într-o manieră comparativă, din 

perspectiva legislației penale naționale și a 

legislației penale a unui alt stat. 

50% 

10.6 Standarde minime de performanţă 

1. Folosirea adecvată a limbajului juridic propriu materiei; 

2. Elaborarea unui referat incluzând argumentarea metodelor, tehnicilor, procedurilor şi 

instrumentelor aplicate pe baza principiilor, paradigmelor şi conceptelor juridice specifice 

materiei; 

3. Utilizarea adecvată a legislației din domeniu, în acord cu doctrina şi cu jurisprudența în materie 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

09.01.2023 Prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu 

                    

Prof. dr. univ. Elena-Ana Iancu 

                  

   

Data avizării în departament 

16.01.2023 

Semnătura directorului departamentului 

Lect. Dr. Adrian Sinitean 
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