FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de
II 2.5 Semestru
studiu

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept public
Drept
Master, ciclul II de studii
Ştiinţe penale

Drept penal european
Prof. univ. dr. Tudorel Toader
Lect. univ. dr. Olga Andreea Urda
2.6 Tip de
2.7 Regimul
E
I
evaluare
discipinei*

Obligatoriu

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2
curs
3.3 seminar/laborator
4
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5
curs
3.6 seminar/laborator
56
28
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ...................................

2
28
Ore
50
40
51
1
2
0

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

144
200
8

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe
5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Capacitatea de a înţelege şi de a analiza noţiunile caracteristice din sfera dreptului penal
european;
C2. Capacitatea de a identifica rolul transpunerii normelor europene adoptate în materie
penală în evoluţia dreptului penal intern;
C3. Capacitatea de a interpreta şi de a corobora textele legale incidente în materie.
C4.
CT1. Identificarea situaţiilor în care se impunea transpunerea normelor de drept penal
european într-o manieră adaptată la specificul naţional;
CT2. Însuşirea aptitudinii de a a evidenţia situaţiile practice care cad sub incidenţa normelor
de drept penal european.
CT3. Compararea soluţiilor şi metodelor adoptate în vederea transpunerii normelor de drept
penal european.
CT4.

7.2 Obiectivele
specifice

7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Disciplina îşi propune transmiterea de cunoştinţe de ordin conceptual şi tehnico-juridic cu referire la
principalele direcţii din legislaţia, doctrina şi practica în materie penală cu referire la evoluţia
normelor de drept penal european, abordarea fiind utilă în desfăşurarea profesiei de magistrat,
avocat, cercetător în domeniu, precum şi în vederea elaborării doctoratului în drept.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice motivele pentru care este necesară transpunerea în dreptul intern a normelor de drept
penal european;
 Descrie principiile de drept incidente în transpunerea normelor de drept penal euroean
 Utilizeze normele de drept penal adoptate la nivelul Uniunii Europene
 Analizeze cazurile de transpunere greşită sau incompletă a normelor de drept penal european

8. Conţinut
8.1
1.

2.

3.

Curs

Metode de predare

Observaţii

Noțiuni introductive. Disciplina
dreptului penal european.
Izvoarele dreptului penal
european.
Rolul Consiliului Europei şi al
Uniunii Europene în dezvoltarea
dreptului penal european. Norme
specifice. Convenţiile, deciziilecadru şi direcivele.

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.
Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

I.1. Noțiunea de drept penal european.
I.2. Dreptul penal european în
reglementările Uniunii Europene şi ale
Consiliului Europei
II.1. Considerații generale
II.2. Convențiile Consiliului Europei
adoptate în materie penală
II.3. Convenția Europeană a Drepturilor
Omului și dreptul penal european
III.1. Principiul subsidiarității și al
proporționalității
III.1.1. Analiza la nivelul Uniunii
Europene
III.1.2. Noţiunea de subsidiaritate și
proporționalitate din perspectiva
Consiliului Europei

Raportul dintre dreptul penal
european și dreptul penal
național. Principii.

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

(ore şi referinţe bibliografice)

Marja de apreciere în aplicarea
Convenţiei
III.2. Principiul efectului direct și
principiul primatului dreptului european
III.2.1. Efectul direct
III.2.2. Efectul indirect
III.3. Principiul primatului dreptului
Uniunii Europene
4.

5.

Dreptul internaţional penal şi
dreptul penal european

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.
Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

Confiscarea extinsă.
Răspunderea penală a persoanei
juridice

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.;

6.

Dreptul la integritate fizică –
interzicerea torturii şi a
pedepselor sau
tratamentelor crude, inumane şi
degradante în dreptul penal
european

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

7.

Dreptul la libertate în
reglementările dreptului penal
european. Limitări aduse
dreptului la libertate

IV.1. Considerații introductive
IV.2. Curtea penală internaţională
IV.3. Concluzii
V.1. Confiscarea extinsă
V.1.1. Reglementări europene și
internaționale
V.1.2. Reglementări naționale în materia
confiscării extinse
V.1.3. Concluzii
V.2. Răspunderea penală a persoanei
juridice
V.2.1. Consideraţii generale
V.2.2. Reglementarea răspunderii
persoanei juridice la nivel internaţional
V.2.3. Reglementarea răspunderii
penale a persoanei juridice în România
VI.1. Reglementări interne şi
internaţionale
Prevederi ONU
Consiliul Europei
Uniunea Europeană
Dreptul naţional
VI.2. Interzicerea torturii şi a pedepselor
sau tratamentelor crude, inumane sau
degradante
VI.2.1. Conceptul de integritate fizică
VI.2.2. Conceptul de tortură
Dreptul naţional
VI.2.3. Pedepse inumane sau
degradante
VI.3. Expulzarea
Dreptul naţional
VII.1. Considerații generale
VII.2. Reglementări interne şi
internaţionale
Reglementări ONU
Reglementări ale Consiliul Europei
Prevederi ale Uniunii Europene
Dreptul naţional
VII.3. Limitări aduse dreptului la
libertate
VII.3.1. Percheziţia
VII.3.2. Controlul judiciar
VII.3.3. Reţinerea
VII.3.4. Arestarea preventivă
VII.3.5. Arestarea la domiciliu

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

8.

Reglementări europene şi
naţionale în materia terorismului.
Cadrul legislativ. Infracțiunile de
terorism şi infracţiunile în
legătură cu actele de
terorism

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

9.

Trafic de persoane. Reglementări
europene și naționale. Politica
europeană privind combaterea și
prevenirea traficului de persoane

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.;

10.

Prevenirea și combaterea
traficului de droguri. Norme
europene și
naționale

11.

Rasism și xenofobie.
Reglementări europene și
naționale

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

VIII.1.1. Terorismul şi reglementările
Consiliului Europei
VIII.1.2. Terorismul şi reglementările
Uniunii Europene
VIII.2. Reglementări naţionale în
materia terorismului
VIII.2.1. Cadrul legislativ
VIII.2.2. Infracțiunile de terorism şi
infracţiunile în legătură cu actele de
terorism
VIII.2.2.1 Acte de terorism
VII.2.2.2. Infracţiuni în legătură cu
actele de terorism
VIII.2.2.3. Infracţiuni privind grupurile
teroriste
VIII.2.3. Organisme naţionale
competente în prevenirea şi
combaterea terorismului
IX.1. Traficul de persoane – concept
IX.2. Reglementări internaționale
privind traficul de persoane
IX.2.1. Politica ONU în materia
prevenirii și combaterii traficului de
persoane
IX.2.2. Reglementarea infracțiunii de
trafic de persoane la nivelul Consiliului
Europei
IX.2.3. Uniunea Europeană și
fenomenul traficului de persoane
IX.3. Reglementare internă. Cadru
normativ
IX.3.1. Infracțiuni privind traficul de
persoane
IX.3.2. Măsuri de protecție a victimelor
traficului de persoane
IX.3.3. Neurmărirea penală sau
neaplicarea de sancțiuni victimei
IX.3.4.Cadrul instituțional specializat în
combaterea traficului de persoane
X.1. Considerații generale
X.2. Reglementarea traficului de droguri
la nivel european
X.2.1. Reglementarea traficului de
droguri în norme adoptate la nivelul
ONU X.2.2. Reglementările Consiliului
Europei în materia traficului de droguri
X.2.3. Reglementările Uniunii Europene
în materia traficului de droguri
Instituții și strategii
existente la nivelul Uniunii Europene
X.3. Reglementări naţionale în materia
prevenirii și combaterii traficului de
droguri
XI.1.Considerații generale
XI.2. Reglementarea rasismului și
xenofobiei la nivel internațional
XI.2.1. Rasismul și xenofobia în

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.
12.

Protecția datelor şi sistemelor
informatice. Transpunerea
normelor de drept penal
european în dreptul intern

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

13.

14.

Spălarea banilor în
reglementările dreptului penal
european și ale dreptului penal
național

Criminalitatea organizată.
Reglementări interne și
europene. Norme de incriminare
a organizaţiei criminale

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

reglementările Consiliului Europei
XI.2.2. Rasismul și xenofobia în
reglementările Uniunii Europene
XI.3. Norme interne în materia
rasismului și xenofobiei
XI. 3.1 Cadrul legislativ
XI.3.2. Apologia publică, negarea în
mod public sau minimizarea vădită în
mod public a genocidului, a crimelor
împotriva umanității și a crimelor de
război precum și a crimelor definite în
Carta Tribunalului Militar Internațional
XI.3.3. Difuzarea publică sau
distribuirea de înscrisuri, imagini sau
alte materiale care incită la violență sau
la ură
XI.3.4. Incitarea publică la violență sau
la ură
XII.1. Criminalitatea informatică –
concept
XII.2. Criminalitatea informatică la nivel
european
XII.2.1. Reglementări ale Consiliului
Europei în materia criminalității
informatice
XII.2.2. Reglementările Uniunii
Europene în materia criminalității
informatice
XII.3. Reglementarea criminalității
informatice la nivelul României
XIII.1. Considerații generale
XIII.2. Reglementări europene și
internaționale
XIII.2.1. Politica ONU
XIII.2.2. Spălarea banilor în
reglementările Consiliului
EuropeiXIII.2.3. Reglementări ale
Uniunii Europene în materia spălării
banilor
XIII.3. Reglementări naționale în materia
spălării de bani
XIII.3.1. Cadru legislativ
XIII.3.2. Infracțiunea de spălare a banilor
reglementată de Legea 656/2002
XIII.3.3. Instituții competente în
prevenirea şi combaterea spălării
banilor
XIV.1. Consideraţii generale
XIV.2. Reglementarea crimei organizate
la nivel internaţional
XIV.2.1. Crima organizată şi
reglementările Organizaţiei Naţiunilor
Unite
XIV.2.2. Crima organizată şi
reglementările Consiliului Europei
XIV.2.3. Criminalitatea organizată şi
reglementările Uniunii Europene

XIV.3. Reglementarea naţională în
domeniul criminalităţii organizate
XIV.3.1. Cadrul legislativ
Bibliografie
Referinţe principale:
1. Flore Daniel, Droit pénal européen. Les enjeux d’une justice pénale européenne, Editura Larcier,
Bruxelles, 2009
2. Husabo Johannes, Strandbakken Asbjorn, Harmonization of criminal law in Europe, Editura
Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2005
3. Pradel Jean, Corstens Geert, Gert Vermeulen, Droit pénal européen, Editura Dalloz, Paris, 2009
4. Toader Tudorel, Michinici Maria–Ioana, Crișu-Ciocîntă Anda, Dunea Mihai, Răducanu Ruxandra,
Rădulețu Sebastian, Noul Cod penal: comentariu pe articole, București, Editura Hamangiu, 2014
Referinţe suplimentare:
1. Delmas-Marty Mireille, Vervaele John , Implementarea Corpus Juris în statele membre, Centrul de
Punere în Aplicare a Legii şi Integrare Europeană / Institutul G. J. Wiarda al Universităţii din Utrecht,
Intersentia Antwerp – Groningen – Oxford, 2000
2. Craig Paul, Gráinne de Búrca, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină, trad.
Georgiana Marcovschi, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009
8.2
1.

2.

Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii

Noțiuni introductive. Disciplina
dreptului penal european.
Izvoarele dreptului penal
european.
Rolul Consiliului Europei şi al
Uniunii Europene în dezvoltarea
dreptului penal european. Norme
specifice. Convenţiile, deciziilecadru şi direcivele.

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.
Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

I.1. Noțiunea de drept penal european.
I.2. Dreptul penal european în
reglementările Uniunii Europene şi ale
Consiliului Europei
II.1. Considerații generale
II.2. Convențiile Consiliului Europei
adoptate în materie penală
II.3. Convenția Europeană a Drepturilor
Omului și dreptul penal european
III.1. Principiul subsidiarității și al
proporționalității
III.1.1. Analiza la nivelul Uniunii
Europene
III.1.2. Noţiunea de subsidiaritate și
proporționalitate din perspectiva
Consiliului Europei
Marja de apreciere în aplicarea
Convenţiei
III.2. Principiul efectului direct și
principiul primatului dreptului european
III.2.1. Efectul direct
III.2.2. Efectul indirect
III.3. Principiul primatului dreptului
Uniunii Europene

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

3.

4.

5.

Raportul dintre dreptul penal
european și dreptul penal
național. Principii.

Dreptul internaţional penal şi
dreptul penal european

Confiscarea extinsă.
Răspunderea penală a persoanei
juridice

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.
Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

(ore şi referinţe bibliografice)

IV.1. Considerații introductive
IV.2. Curtea penală internaţională
IV.3. Concluzii
V.1. Confiscarea extinsă
V.1.1. Reglementări europene și
internaționale
V.1.2. Reglementări naționale în materia
confiscării extinse

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

6.

Dreptul la integritate fizică –
interzicerea torturii şi a
pedepselor sau
tratamentelor crude, inumane şi
degradante în dreptul penal
european

7.

Dreptul la libertate în
reglementările dreptului penal
european. Limitări aduse
dreptului la libertate

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

8.

Reglementări europene şi
naţionale în materia terorismului.
Cadrul legislativ. Infracțiunile de
terorism şi infracţiunile în
legătură cu actele de
terorism

V.1.3. Concluzii
V.2. Răspunderea penală a persoanei
juridice
V.2.1. Consideraţii generale
V.2.2. Reglementarea răspunderii
persoanei juridice la nivel internaţional
V.2.3. Reglementarea răspunderii
penale a persoanei juridice în România
VI.1. Reglementări interne şi
internaţionale
Prevederi ONU
Consiliul Europei
Uniunea Europeană
Dreptul naţional
VI.2. Interzicerea torturii şi a pedepselor
sau tratamentelor crude, inumane sau
degradante
VI.2.1. Conceptul de integritate fizică
VI.2.2. Conceptul de tortură
Dreptul naţional
VI.2.3. Pedepse inumane sau
degradante
VI.3. Expulzarea
Dreptul naţional
VII.1. Considerații generale
VII.2. Reglementări interne şi
internaţionale
Reglementări ONU
Reglementări ale Consiliul Europei
Prevederi ale Uniunii Europene
Dreptul naţional
VII.3. Limitări aduse dreptului la
libertate
VII.3.1. Percheziţia
VII.3.2. Controlul judiciar
VII.3.3. Reţinerea
VII.3.4. Arestarea preventivă
VII.3.5. Arestarea la domiciliu
VIII.1.1. Terorismul şi reglementările
Consiliului Europei
VIII.1.2. Terorismul şi reglementările
Uniunii Europene
VIII.2. Reglementări naţionale în
materia terorismului
VIII.2.1. Cadrul legislativ
VIII.2.2. Infracțiunile de terorism şi
infracţiunile în legătură cu actele de
terorism
VIII.2.2.1 Acte de terorism
VII.2.2.2. Infracţiuni în legătură cu
actele de terorism
VIII.2.2.3. Infracţiuni privind grupurile
teroriste
VIII.2.3. Organisme naţionale
competente în prevenirea şi
combaterea terorismului

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

9.

Trafic de persoane. Reglementări
europene și naționale. Politica
europeană privind combaterea și
prevenirea traficului de persoane

10.

Prevenirea și combaterea
traficului de droguri. Norme
europene și
naționale

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

11.

Rasism și xenofobie.
Reglementări europene și
naționale

IX.1. Traficul de persoane – concept
IX.2. Reglementări internaționale
privind traficul de persoane
IX.2.1. Politica ONU în materia
prevenirii și combaterii traficului de
persoane
IX.2.2. Reglementarea infracțiunii de
trafic de persoane la nivelul Consiliului
Europei
IX.2.3. Uniunea Europeană și
fenomenul traficului de persoane
IX.3. Reglementare internă. Cadru
normativ
IX.3.1. Infracțiuni privind traficul de
persoane
IX.3.2. Măsuri de protecție a victimelor
traficului de persoane
IX.3.3. Neurmărirea penală sau
neaplicarea de sancțiuni victimei
IX.3.4.Cadrul instituțional specializat în
combaterea traficului de persoane
X.1. Considerații generale
X.2. Reglementarea traficului de droguri
la nivel european
X.2.1. Reglementarea traficului de
droguri în norme adoptate la nivelul
ONU X.2.2. Reglementările Consiliului
Europei în materia traficului de droguri
X.2.3. Reglementările Uniunii Europene
în materia traficului de droguri
Instituții și strategii existente la nivelul
Uniunii Europene
X.3. Reglementări naţionale în materia
prevenirii și combaterii traficului de
droguri
XI.1.Considerații generale
XI.2. Reglementarea rasismului și
xenofobiei la nivel internațional
XI.2.1. Rasismul și xenofobia în
reglementările Consiliului Europei
XI.2.2. Rasismul și xenofobia în
reglementările Uniunii Europene
XI.3. Norme interne în materia
rasismului și xenofobiei
XI. 3.1 Cadrul legislativ
XI.3.2. Apologia publică, negarea în
mod public sau minimizarea vădită în
mod public a genocidului, a crimelor
împotriva umanității și a crimelor de
război precum și a crimelor definite în
Carta Tribunalului Militar Internațional
XI.3.3. Difuzarea publică sau
distribuirea de înscrisuri, imagini sau
alte materiale care incită la violență sau
la ură
XI.3.4. Incitarea publică la violență sau
la ură

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.
12.

Protecția datelor şi sistemelor
informatice. Transpunerea
normelor de drept penal
european în dreptul intern

13.

Spălarea banilor în
reglementările dreptului penal
european și ale dreptului penal
național

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

14.

Criminalitatea organizată.
Reglementări interne și
europene. Norme de incriminare
a organizaţiei criminale

Prelegere interactivă;
Expunere antrenantă;
Dezbateri dinamice;
Dialog constructiv.

XII.1. Criminalitatea informatică –
concept
XII.2. Criminalitatea informatică la nivel
european
XII.2.1. Reglementări ale Consiliului
Europei în materia criminalității
informatice
XII.2.2. Reglementările Uniunii
Europene în materia criminalității
informatice
XII.3. Reglementarea criminalității
informatice la nivelul României
XIII.1. Considerații generale
XIII.2. Reglementări europene și
internaționale
XIII.2.1. Politica ONU
XIII.2.2. Spălarea banilor în
reglementările Consiliului
EuropeiXIII.2.3. Reglementări ale
Uniunii Europene în materia spălării
banilor
XIII.3. Reglementări naționale în materia
spălării de bani
XIII.3.1. Cadru legislativ
XIII.3.2. Infracțiunea de spălare a banilor
reglementată de Legea 656/2002
XIII.3.3. Instituții competente în
prevenirea şi combaterea spălării
banilor
XIV.1. Consideraţii generale
XIV.2. Reglementarea crimei organizate
la nivel internaţional
XIV.2.1. Crima organizată şi
reglementările Organizaţiei Naţiunilor
Unite
XIV.2.2. Crima organizată şi
reglementările Consiliului Europei
XIV.2.3. Criminalitatea organizată şi
reglementările Uniunii Europene
XIV.3. Reglementarea naţională în
domeniul criminalităţii organizate
XIV.3.1. Cadrul legislativ

Bibliografie
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2. Gârbuleț Ioan, Traficul și consumul ilicit de droguri: studiu de legislație, doctrină și jurisprudență,
Editura Hamangiu, București, 2008
3. Jura Cristian, Terorismul internaţional, Editura All Beck, Bucureşti, 2004
4. Predescu Ovidiu, Udroiu Mihail, Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal
român, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008
5. Radu Florin-Răzvan, Drept european şi internaţional penal, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2013
6. Renucci Jean-François, Tratat de drept european al drepturilor omului, trad. Cătălina Constantin,
Elena Bodea, Annelise Popa; control ştiinţific Mona-Maria Pivniceru, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2009
7. Rijken Conny, Traficul de persoane. Acuzarea dintr-o perspectivă Europeană, T.M.C. Asser
Press, Haga, 2003
8. Selejan–Guţan Bianca, Protecţia europeană a drepturilor omului, Ed. a 4-a, rev., Editura C.H.

Beck, Bucureşti, 2011
9. Ţigănaşu Janică Arion, Garantarea dreptului la apărare – aspecte teoretice, legislative şi de
practică judiciară, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
10. Buzatu Nicoleta–Elena, Traficul și consumul ilicit de droguri: aspecte multidisciplinare, Editura
Universul Juridic, 2012

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina poate duce la perfecţionarea celor care profesează sau care urmează să profeseze în
domeniul juridic, contribuind la cultura profesională a tuturor specialiştilor în drept (judecători,
procurori, avocaţi, consilieri juridici etc.) și în special a celor în dreptul penal.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Înţelegerea şi însuşirea
noţiunilor specifice din sfera
10.4 Curs
de aplicare a jurisdicţiilor
speciale din dreptul penal
Implicarea în cadrul
discuţiilor purtate cu privire
10.5 Seminar/ Laborator
la temele de seminar;
Gradul de înţelegere a
noţiunilor specifice materiei.
10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Examen scris/oral

50%

Evaluare pe baza
răspunsurilor la întrebările
formulate; Teste pe
parcursul semestrului.

50%

Particiapre activă la seminarii şi răspuns satisfăcător la minimum un subiect de examen.

Data completării
01.10.2018

Titular de curs
Prof. univ. dr. Tudorel Toader

Data avizării în departament

Titular de seminar
Lect. univ. dr. Olga Andreea Urda

Director de departament
Lect. univ. dr. Mihai Dunea

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept public
Drept
Master, ciclul II de studii
Stiinţe penale

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
2.5 Semestru
II

Tehnici de argumentare utilizate în dezbaterea juridică
Prof. dr. Constantin Sălăvăstru
Lect. dr. Horia Chiriac
2.6 Tip de evaluare
2.7 Regimul discipinei
I
E

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
din care: 3.2
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.3. seminar/laborator
4
2
curs
din care: 3.5.
3.4 Total ore din planul de învăţământ
3.6. seminar/laborator
56
28
curs
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

ore
40
35
35
1
4
4

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

119
175
7

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

----------------

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

-----------

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

-----------

2
28

Competenţe
profesionale

C1 Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor si cunoştinţelor de specialitate din
domeniul ştiinţelor comunicării
C1.1 Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor si a terminologiei de
specialitate în situaţii multiple;
C1.2 Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare si a problemelor de specialitate din domeniu;

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

CT1 Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât si practică - a unor situaţii
profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente si deontologice a acestora;
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea
anumitor sarcini pe paliere ierarhice;

7.2. Obiectivele
specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

Construcţia unui sistem conceptual adecvat pentru înţelegerea argumentării şi practicarea adecvată
a ei în situaţii discursive diferite

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:





Descrie formele elementare de argumentare şi regulile de utilizare corectă a lor;
Utilizeze deprinderile de construire adecvată a unei argumentări;
Identifice şi să analizeze situaţiile de eroare ale argumentării;
Explice conceptele fundamentale ale argumentării ;

8. Conţinut
8.1

1.

2.

3.

4.

Curs
Ce este argumentarea ?
(a) dezvoltări clasice;
(b) argumentare şi raţionament;
(c) dubla intenţionalitate a argumentării;
(d) mărcile argumentării;
Structura argumentării
(a) premisele modelului structural;
(b) articulaţiile modelului argumentării;
(c) critica modelului structural;
Argumente şi enunţuri argumentative
(a) argument şi probă;
(b) tipuri de argumente;
(c) tipuri de enunţuri argumentative;
(d) conflictul de opinie;
Tehnici de argumentare
(a) ce sunt tehnicile de argumentare;

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

Prelegere
Dezbatere

4 ore

Prelegere
Dialog euristic

4 ore

Prelegere
Explicaţie

4 ore

Prelegere
Analiza de text

4 ore

5.

6.

7.

(b) tipologia tehnicilor de argumentare;
(c) tehnici de susţinere şi tehnici de
respingere;
Strategii de argumentare
(a) Conceptul de strategie de argumentare
(b) Tipuri de strategii;
(c) Acţiunea integratoare a strategiilor;
Evaluarea argumentării
(a) Ce înseamnă a evalua o argumentare ?
(c) Criteriile evaluării
(d) Tehnici de evaluare;
Sofismele în argumentare
(a) Ce este un sofism ?
(b) Criterii de diferenţiere a sofismelor;
(c) Tipuri de sofisme.

Prelegere;
Aplicaţii practice
Prelegere

Prelegere

4 ore

4 ore

4 ore

Bibliografie
Referinţe principale:
1. Andrei Marga, Argumentarea, Editura Fundaţiei Studiilor Europene, Cluj-Napoca, 2006;
2. Constantin Sălăvăstru, Modele argumentative în discursul educaţional, Editura Academiei, Bucureşti,
1996;
3. Constantin Sălăvăstru, Teoria si practica argumentării, Editura Polirom, Iaşi, 2003;
4. Chaїm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation, 6e édition, Editions de l’Université de
Bruxelles, 2008;
5. Michel Dufour, Argumenter. Cours de logique informelle, Armand Colin, Paris, 2008.
Referinţe suplimentare:
8.2

Seminar / Laborator

1.

Discursul lui Demostene împotriva lui
Midias

2.

Discursul lui Cicero pentru poetul A.
Licinius Archias

3.

Pledoaria lui Delavrancea în procesul
Caragiale-Caion

4.

Pledoaria lui Delavrancea în procesul
Socolescu

5.

Pledoaria lui Antoine Lemaistre într-un
proces de seducţie

6.

Pledoaria lui Henrion de Pansey pentru
eliberarea unui negru

7.

Pledoaria lui Linguet pentru sine însuşi

8.

Pledoaria lui Bellart pentru Joseph Gras

Metode de predare
Analiză de text centrată pe
identificarea structurii
argumentative
Analiză de text centrată pe
identificarea structurii
argumentative
Analiză de text centrată pe
identificarea structurii
argumentative
Analiză de text centrată pe
identificarea structurii
argumentative
Analiză de text centrată pe
identificarea structurii
argumentative
Analiză de text centrată pe
identificarea structurii
argumentative
Analiză de text centrată pe
identificarea structurii
argumentative
Analiză de text centrată pe
identificarea structurii
argumentative

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

9.

Pledoaria lui Gambetta pentru
Delescluze

10.

Pledoaria lui Barboux pentru Sarah
Bernhard

11.

Pledoaria lui Cartier pentru avocatul
Viviani

12.

Concluziile lui Nicolae Titulescu în
procesul cu soţii Nitzeanu

13.

Concluziile lui Eugen Herovanu într-o
cerere de anulare de căsătorie

14.

Concluziile lui Eugen Herovanu într-o
cerere de anulare de testament

Analiză de text centrată pe
identificarea structurii
argumentative
Analiză de text centrată pe
identificarea structurii
argumentative
Analiză de text centrată pe
identificarea structurii
argumentative
Analiză de text centrată pe
identificarea structurii
argumentative
Analiză de text centrată pe
identificarea structurii
argumentative
Analiză de text centrată pe
identificarea structurii
argumentative

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie
1. Yolanda Eminescu, Pledoarii Celebre, Antologie de oratorie judiciară, Bucureşti, Editura Lumina
Lex
2. Constantin Sălăvăstru, Mic Tratat de Oratorie, Iaşi, Editura Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”,
1996.
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Studierea tehnicilor de argumentare maximizează capacitatea avocaților, procurorilor și judecătorilor
de a susține în mod coerent un punct de vedere în raport cu situația juridică specifică fiecărei spețe
și mărește capacitatea acestora de a participa la confruntarea de idei aferentă proceselor civile și
penale.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Inţelegerea conceptelor
Capacitatea de a le aplica
Identificarea structurilor
10.5 Seminar/ Laborator
argumentative
10.6 Standard minim de performanţă
10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Examen scris

75%

Susţinerea orală a unei
analize de text

25%

Frecvenţă; parcurgerea bibliografiei; participarea la dezbateri la seminar, dovedirea însuşirii noţiunilor
fundamentale

Data completării
01.10.2018

Titular de curs

Titular de seminar

Prof. dr. Constantin Sălăvăstru

Lect. dr. Horia Chiriac

Data avizării in departament

Director de departament
Lect. univ. dr. Mihai Dunea

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept public
Drept
II - Masterat
ȘTIINȚE PENALE

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
2.5 Semestru
II

Tehnici de identificare a comportamentului simulat
Lect. univ. dr. Daniel Atasiei
Lect. univ. dr. Daniel Atasiei
2.7 Regimul discipinei*
1 2.6 Tip de evaluare
E

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2
curs
3.3 seminar/laborator
4
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
curs
3.6 seminar/laborator
56 din care: 3.5
28
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ...................................

2
28
ore
50
39
48
1
2
4

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

144
200
8

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe
5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Prezenţă recomandată
Prezenţă obligatorie

Competenţe
profesionale

C1. capacitatea de alege şi aplica mijloacele criminalistice optime în raport cu natura
investigaţiei penale
C2. capcaitatea de aplica procedurile de desfăşurare a diferitelor tipuri de investigaţii
criminalistice
C3. capacitatea de a descrie modalitatea de funcţionare şi utilizare a aparatului poligraf
C4. capacitatea de a argumenta avantajele şi dezavantajele utilizării acestei tehnici

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

CT1. capacitate de analiză şi sinteză
CT2. capacitatea de a dezvolta raţionamente logice
CT3. capacitatea de organizare şi planificare

7.2 Obiectivele
specifice

7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

Însuşirea de către masteranzi a cunoştinţelor referitoare la comportamentul simulat în cadrul
procesului penal şi a modalităţilor tehnice de identificare ale acestuia.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice care sunt mijloacele prin care poate fi evidenţuat comportamentul simulat în cursul
proesului penal
 Descrie procedurile de lucru, funcţionarea aparaturii tehnice criminalistice – aparatul poligraf
 Utilizeze aparatul poligraf sub aspectul instalării, calibrării, utilizării softului pentru generarea de
teste
 Analizeze formele de reflectare în diagramele poligraf a comportmentului simulat

8. Conţinut
8.1

Curs

1.

Tema 1: Problematica
comportamentului uman în cursul
procesului penal

2.

Tema 2: Ascultarea persoanelor în
procesul penal. Reguli tactice
- Formarea declaraţiilor persoanelor.
Aspecte de ordin psihologic
- Modalităţi de verificare a declaraţiilor

Metode de predare

Prelegerea, explicaţia,
exemplificarea, dezbaterea,
expunerea sistematică,
problematizarea.

idem

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

2h
Folosirea aparaturii de
laborator, folosirea
laptop-ului şi
videoproiectorului
pentru ilustrrarea
tematicii prin fotografii,
filme, prezentări
powerpoint
idem

date
- Particularităţi în ascultarea martorului,
victimei, învinuitului sau inculpatului
Tema 3: Apariţia şi evoluţia mijloacelor
de identificare a comportamentului
simulat
Tema 4: Fundamentarea ştiinţifică a
folosirii mijloacelor de identificare a
comportamentului simulat
Tema 5: Aparatul poligraf. Principiile de
funcţionare
Tema 6: Metodologia realizării testării
cu aparatul poligraf
- studiul materialelor cauzei
- discuţiile individuale pretestare,
- consimţământul la examinare

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Tema 7: Metodologia realizării testării
cu aparatul poligraf:
- elaborarea întrebărilor
- desfăşurarea testării
Tema 8: Metodologia realizării testării
cu aparatul poligraf:
interpretarea
diagramelor
şi
valorificarea acestora
- discuţia posttest
Tema 9: Aspecte juridice prin folosirea
testului poligraf
- folosirea testării poligraf în ancheta
penală
- folosirea testării poligraf asupra
angajatului
Tema 10:Opinii pro şi contra utilizării
tehnicii poligraf
Tema 11: Constatarea
comportamentului simulat prin folosirea
detectorului de stres psihologic în voce
Tema 12: Constatarea
comportamentului simulat prin analiza
scrisului
Tema 13: Noi metode utilizate în
detecţia comportamentului simulat
Tema 14: Reglementarea juridică a
utilizării poligrafului în România

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Bibliografie
Referinţe principale:
1. Vasile Lăpăduşi, Gabriel Ţâru – Detectorul de minciuni, Editura Venus, Bucureşti, 2008
2. Ministerul de Interne, Tratat practic de criminalistică – volumul II (partea a treia), Serviciul Editorial al
M.I., Bucureşti, 1978 ;
3. Tudorel Butoi, Psihologie judiciară. Tratat universitar Editura Pinguin Book, Bucureşti, 2011 ;
4. Tudorel Butoi, Crima sub lupa detectorului de minciuni, Editura Edit Press Mihaela SRL, Bucureşti,

1997;
5. Ioan Ciofu, Comportamentul simulat, Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1974;
6. I.Ciofu, M. Golu, C.Voicu, TRATAT DE PSIHOFIZIOLOGIE Vol I., Editura Academiei RSR, Bucureşti,
1978
7. Zdrenghea Voicu, Tudorel Butoi, Investigaţia psihologică a comportamentului simulat, Serviciul
Editorial al M. I., Bucureşti, 1991.
8. Tudorel Butoi, Grigore Stolojescu, Cristian-Eduard Stefan, Analiza comportamentală în procesul
penal. Compendiu universitar, Editura Pro Universitaria, bucureşti, 2014
9. Aldert Vrij, Detectia minciunii si a comportamentului simulant: Dileme si oportunitati, Editura ASCR,
2012
Referinţe suplimentare:
The Polygraph and Lie Detection, The National Academy Press, Washington D.C., 2003
8.2

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Seminar / Laborator

Tema 1: Problematica
comportamentului uman în cursul
procesului penal

Tema 2: Ascultarea persoanelor în
procesul penal. Reguli tactice
- Formarea declaraţiilor persoanelor.
Aspecte de ordin psihologic
- Modalităţi de verificare a declaraţiilor
date
- Particularităţi în ascultarea martorului,
victimei, învinuitului sau inculpatului
Tema 3: Apariţia şi evoluţia mijloacelor
de identificare a comportamentului
simulat
Tema 4: Fundamentarea ştiinţifică a
folosirii mijloacelor de identificare a
comportamentului simulat
Tema 5: Aparatul poligraf. Principiile de
funcţionare
Tema 6: Metodologia realizării testării
cu aparatul poligraf
- studiul materialelor cauzei
- discuţiile individuale pretestare,
- consimţământul la examinare
Tema 7: Metodologia realizării testării
cu aparatul poligraf:
- elaborarea întrebărilor
- desfăşurarea testării
Tema 8: Metodologia realizării testării
cu aparatul poligraf:
interpretarea
diagramelor
şi
valorificarea acestora

Metode de predare

Observaţii

Activitatea de seminar pune în
discuţia studenţilor aspectele
teoretice (predate)şi aspecte
practice (speţe, studii de caz)
prin dialog cu studenţii, prin
adresarea de întrebări şi
formularea de răspunsuri.

Se vor utiliza resursele
tehnice ale laboratorului
de Criminalistică, se vor
folosi materiale
multimedia; se vor purta
discuţii şi efectua
experimente împreună
cu specialiştii în
domeniu invitaţi a lua
parte

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

(ore şi referinţe bibliografice)

- discuţia posttest

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Tema 9: Aspecte juridice prin folosirea
testului poligraf
- folosirea testării poligraf în ancheta
penală
- folosirea testării poligraf asupra
angajatului
Tema 10:Opinii pro şi contra utilizării
tehnicii poligraf
Tema 11: Constatarea
comportamentului simulat prin folosirea
detectorului de stres psihologic în voce
Tema 12: Constatarea
comportamentului simulat prin analiza
scrisului
Tema 13: Noi metode utilizate în
detecţia comportamentului simulat
Tema 14: Reglementarea juridică a
utilizării poligrafului în România

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Bibliografie.
1. Emilian Stancu, Tratat de criminalistica. Ediţia a VI-a, revăzută., Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2015
2. Marin Ruiu, Metodologie criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
3. Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, identificarea criminalistică, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011
4. Lucian Ionescu, Expertiza criminalistică a scrisului, ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010
5. Marin Ruiu, Emilian Stancu, Criminalistica. Tehnici de investigare traseologica, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2016
6. Radu Constantin, Pompil Drăghici, Mircea Ioniţă, Expertizele. Mijloc de probă în procesul penal, Editura
Tehnică. Bucuresti, 2000;
7. Contribuţia criminalisticii la investigarea actelor teroriste si a altor evenimente cu consecinţe grave,
Editat de Asociaţia Criminaliştilor din România, Bucureşti, 2007;
8. Revista română de criminalistică, Revistă lunară editată de Asociaţia Criminaliştilor din România.
9. Constantin Drăghici, Adrian Iacob, Ciprian Iftimie, Metode şi tehnici moderne de cercetare şi identificare
criminalistică, Editura LUMINALEX, Bucureşti, 2006
10. Jay A Siegel, Kathy Mirakovits, Forensic Science: The Basics, Third Edition, CRC Press, 2015
11. Ngaire E. Genge, The Forensic Casebook: The Science of Crime Scene Investigation, Ebury Publishing,
London, 2004
12. Innes Brian, Bodies of Evidence, Readers Digest, 2000

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina contribuie la formarea abilităților profesionale specifice în corelația cu standardele profesionale
aplicabile profesiilor juridice.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Însuşirea cunoştinţelor de
specialitate, capacitatea de
analiză şi sinteză,
10.4 Curs
formularea unor răspunsuri
corecte şi complete la
chestiunile puse în discuţie
Activitatea depusă pe
parcursul
întregului semestru
(rezultatele
verificărilor efectuate la
10.5 Seminar/ Laborator
seminarii).
Frecvenţă; elaborarea unor
lucrări de seminar;
parcurgerea
bibliografiei; participarea la
dezbaterile seminariale
10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Evaluare scrisă

50%

Evaluare scrisă, evaluare
orală

50%

Frecvenţă; parcurgerea bibliografiei; participarea la dezbateri la seminar, dovedirea însuşirii noţiunilor
fundamentale

Data completării
01.10.2018

Titular de curs
Lect. univ. dr. Daniel Atasiei

Data avizării în departament

Titular de seminar
Lect. univ. dr. Daniel Atasiei

Director de departament
Lect. univ. dr. Mihai Dunea

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de
II 2.5 Semestru
studiu
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept public
Juridice
II - Master
Științe Penale

PSIHOLOGIE JUDICIARĂ
Prof. dr. Maria Nicoleta Turliuc
Prof. dr. Maria Nicoleta Turliuc
II

2.6 Tip de evaluare

Examen

2.7 Regimul
discipinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2
curs
3.3. seminar/laborator
4
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
56
28
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități

2
28
ore
40
40
33
1
5
-

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

119
175
7

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe
5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Competenţe
profesionale

C1. Înţelegerea aspectelor etiologice, psihologice și psihosociale ale comportamentului uman cu
finalitate judiciară sau infracţională.
C2. Cunoaşterea tipurilor, funcţiilor şi problemelor conexe comportamentului deviant infracțional.
C3. Înţelegerea teoriilor și modelelor explicative ale comportamentului deviant de tip infracțional.
C4. Cunoașterea problematicii formelor specifice ale comportamentului uman cu finalitate judiciară
sau infracțională.
C5. Identificarea măsurilor de prevenție, profilaxie și intervenție eficientă ale comportamentului
infracțional.

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

CT1. Redactarea unui position paper cu privire la aspectele psihologice și psihosociale ale unei
forme specifice de comportament uman cu finalitate judiciară sau infracțională.
CT2. Cunoaşterea şi prezentarea avantajelor şi limitelor teoriilor explicative ale comportamentului
deviant de tip infracțional.
CT3. Compararea soluţiilor şi metodelor adoptate în vederea prevenției eficiente a formelor specifice
ale comportamentului infracțional.

7.2. Obiectivele
specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Cunoașterea problematicii persoanei umane implicate în actul judiciar, a teoriilor, modelelor și
legităţilor psihologice care pot fundamenta înţelegerea, interpretarea şi explicarea comportamentului
uman cu finalitate judiciară sau infracţională.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili:
 Să utilizeze aparatul teoretico- conceptual al disciplinei;
 Să descrie aspectele teoretico-explicative ale genezei și etiologiei unor procese și
comportamente ;
 Să descrie conduita de simulare, autodistructivă, heterodistructivă ;
 Să analizeze problematica stabilirii adevărului juridic, a duelului judiciar și măsurile de evitare
a comiterii unor erori judiciare ;
 Să explice conceperea și realizarea unor programe de prevenție eficientă a faptelor cu
caracter penal.

8. Conţinut
8.1
1.
2.
3.
4.

Curs
Psihologia judiciară, la intersecţia
psihologiei cu ştiinţele juridice.
Adaptare versus inadaptare
De la inadaptare la devianță
comportamentală și delincvență
Teoriile explicative cauzale ale
comportamentului infracţional
Teoriile explicative cauzale
comprehensive ale comportamentului
infracţional

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

Prelegere

2h

Prelegere și prezentare
interactivă

2h

Prelegere și prezentare
interactivă

2h

Prelegere și prezentare
interactivă

2h

5.

6.

7.
8.
9.

Teoriile explicative noncauzale ale
comportamentului infracţional
Analiza psihologică a actului
infracţional, din perspectivă
exploratorie: scena crimei, profilul de
personalitate al criminalului şi amprenta
sa psihocomportamentală (profiling-ul)
Problematica psihologică a mărturiei şi
a martorului
Psihologia relaţiei agresor-victimă și
ancheta judiciară: relaţia anchetatoranchetat
Psihologia duelului judiciar: aspectele
psihologice ale apărării

Prelegere și prezentare
interactivă

2h

Prelegere și prezentare
interactivă

2h

Prelegere și prezentare
interactivă

2h

Prelegere și prezentare
interactivă

2h

Prelegere și prezentare
interactivă

2h

10.

Aspecte ale comportamentului simulat

Prelegere și prezentare
interactivă

2h

11.

Consumul de droguri și toxicomania

Prelegere și prezentare
interactivă

2h

Prelegere și prezentare
interactivă

2h

Prelegere și prezentare
interactivă

2h

Prelegere și prezentare
interactivă

2h

12.
13.
14.

Sinuciderea - comportamentul
autodistructiv major
Privarea de libertate şi detenţia
Prevenția și programele de recuperare,
reinserție și resocializare a infractorilor

Bibliografie
Referinţe principale:
1. Arrigo, B.A., Shipley, S.L. (2005). Introduction in forensic psychology. Issues and Controversies in
Crime and Justice. Second Edition, Amsterdam, Boston, London..., Elsevier.
2. Bogdan, T., Sântea, R., Coroianu, D. (1996). Victime şi infractori. Cazuri comentate de crime, violuri,
tâlhării, Editura Niculescu, Bucureşti.
3. Bogdan, T., Sântea, I., Drăgan-Cornianu, R. (1983). Comportamentul uman în procesul judiciar, Serviciul
editorial şi Cinematografic al MI, Bucureşti.
4. Buș, I. (1997). Psihologie judiciară, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca.
5. Buș, I. (2000). Psihodetecția comportamentului simulat. Editura Ingram, Cluj-Napoca.
6. Buș, I. (2005). Psihologie și infracționalitate: Fundamente teoretice, Volumul I. Editura ASCR, ClujNapoca.
7. Butoi, T. (2008). Psihologie Judiciară. Tratat universitar, Editura Pinguin, Bucureşti.
8. Ciopraga, Al. (1979). Evaluarea probei testimoniale în procesul penal, Editura Junimea, Iaşi.
9. Florian, Gh. (2002). Psihologie Penitenciară, Editura Oscar Print, Bucureşti.
10. Godwin, G.M. (2001). Criminal psychology and forensic technology. A Collaborative
Approach to Effective Profiling, Boca Raton, London, New York, Washington, D.C., CRC Press.
11. Hagan, J. (1985). Modern Criminolgy: Crime, Criminal Behavior, and Its Control, New York: McGraw-Hill.
12. Ioan, C.B. (2005). Consumul de droguri şi toxicomania, Editura Junimea, Iaşi.
13. Mitrofan, N., Zdrenghea, V., Butoi, T. (1992). Psihologie judiciară, Casa de Editură şi Presă “Şansa”
S.R.L., Bucureşti.
14. Ogien, A. (2002). Sociologia devianţei, Polirom, Iași.
15. Păunescu, C. (1994). Agresivitatea şi condiţia umană, Editura Tehnică, Bucureşti.
16. Pontell, H.N. (2002). Social Deviance. Readings in Theory and Research, Upper Saddle River, New
Jersey: Prentice Hall.
17. Preda, V. (1998). Delincvenţa juvenilă. O abordare multidisciplinară, Presa Universitară Clujeană, Cluj
Napoca.

18. Preda, V. (1988). Profilaxia delincvenţei şi reintegrarea socială, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti.
19. Roşca, Al. (1971). Metodologie şi tehnici experimentale în psihologie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
10. Scripcaru, Gh., Pirozynski, T. (1995). Criminologie clinică şi relaţională, Symposion, Iași.
21. Şelaru, M. (1993). Comportamentul sexual aberant, Editura Moldova, Iaşi.
22. Rădulescu, S.M., Banciu, D. (1990). Introducere în sociologia delincvenţei juvenile. Adolescenţa între
normalitate şi devianţă, Editura Medicală, Bucureşti.
23. Rădulescu, S.M. (1998) Sociologia devianţei, Bucureşti: Editura Victor.
24. Rădulescu, S.M. (1999) Devianţă, criminalitate şi patologie socială, Bucureşti: Luminalex.
25. Turliuc, M.N. (2007). Psihosociologia comportamentului deviant, Institutul European, Iaşi.
Referinţe suplimentare:
1. Dragomirescu, V.T. (1976). Psihosociologia comportamentului deviant, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti.
2. Preda, V. (1998). Delincvenţa juvenilă. O abordare multidisciplinară, Presa Universitară Clujeană, Cluj
Napoca.
3. Străchinaru, I. (1969). Devierile de conduită la copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
4. Turliuc, M.N., Karner Huţuleac, A., Dănilă, A. (2009). Violenţa în familie. Teorii, particularităţi şi intervenţii
specifice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

1.

Metode şi tehnici de cercetare şi
evaluare a comportamentului infracțional

Problematizarea și
dezbaterea

2h

2.

Delincvenţa juvenilă

Problematizarea, dezbaterea
și studiul de caz

2h

3.

Alcoolismul: personalitatea alcoolică şi
factorii de risc

Problematizarea și
dezbaterea

2h

4.

Toxicomania şi consumul drogurilor
ilicite

Problematizarea, dezbaterea
și studiul de caz

2h

5.

Violenţa în familie: abuzul asupra
copilului și femeii

Problematizarea și
dezbaterea

2h

6.

Infracțiunile sexuale

Problematizarea și
dezbaterea

2h

7.

Omuciderea și criminalul în serie

Problematizarea și
dezbaterea

2h

Problematizarea, dezbaterea
și studiul de caz

2h

Problematizarea și
dezbaterea

2h

8.2

8.

9.

Aspectele psihologice ale mărturiei
judiciare: procesele senzoriale,
prelucrarea şi stocarea informaţiilor,
domenii de aplicare a recunoaşterii şi
reactualizării informaţiilor
Mărturia de rea credinţă: criteriile de
verificare a veridicităţii mărturiei judiciare
suspicionate a fi de rea credinţă

Problematizarea, dezbaterea
și și studiul de caz

10.

Relaţia anchetator-anchetat,
caracteristicile şi tipurile anchetatorilor,

11.

Tehnici de ascultare a învinuitului sau
inculpatului

Problematizarea și
dezbaterea

2h

12.

Terorismul și imperiul resentimentelor

Problematizarea și
dezbaterea

2h

2h

13.
14.

Aspectele psihologice și psihosociale
ale detenției și recuperare socială a
infractorului
Strategii şi programe de prevenire a
comportamentului infracțional

Problematizarea și
dezbaterea

2h

Problematizarea și
dezbaterea

2h

Bibliografie
1. Albu. E. (2002). Manifestările tipice ale devierilor de comportament la elevii preadolescenţi. Prevenire şi
terapie, Aramis, Bucureşti.
2. Arrigo, B.A., Shipley, S.L. (2005). Introduction in forensic psychology. Issues and Controversies in
Crime and Justice. Second Edition, Amsterdam, Boston, London..., Elsevier.
3. Banciu, D., Rădulescu, S.M. (2002). Evoluţii ale delincvenţei juvenile în România. Cercetare şi prevenire
socială, Luminalex, Bucureşti.
4. Bogdan, T., Sântea, I., Drăgan-Cornianu, R. (1983). Comportamentul uman în procesul judiciar, Serviciul
editorial şi Cinematografic al MI, Bucureşti.
5. Boişteanu, P. (1998). Alcoolism şi Comportament, Editura Moldova, Iaşi.
6. Butoi, T.S. (2003). Criminali în serie. Psihologia crimei, Phobos, Bucureşti.
7. Ferreol, G. (2000). Adolescenţii şi toxicomania, Polirom, Iaşi.
8. Florian, Gh. (2002). Psihologie Penitenciară, Editura Oscar Print, Bucureşti.
9. Ioan, C.B., Consumul de droguri şi toxicomania, Editura Junimea, Iaşi.
10. Marinov, V. (coord.), 2005, Anorexie, adicţie şi fragilităţi narcisiste, Editura trei, Bucureşti.
11. Mitrofan, N., Zdrenghea, V., Butoi, T. (1992). Psihologie judiciară, Casa de Editură şi Presă “Şansa”
S.R.L, Bucureşti.
12. Petcu, M. (1999). Delincvenţa. Repere psihosociale, Editura Dacia, Cluj-Napoca.
13. Porot, A., Porot, M. (1999). Toxicomaniile, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
14. Preda, V. (1998). Delincvenţa juvenilă. O abordare multidisciplinară, Presa Universitară Clujeană, Cluj
Napoca.
15. Preda, V. (1988). Profilaxia delincvenţei şi reintegrarea socială, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti.
16. Rădulescu, S.M., Banciu, D. (1990). Introducere în sociologia delincvenţei juvenile. Adolescenţa între
normalitate şi devianţă, Editura Medicală, Bucureşti.
17. Rădulescu, S.M. (1999). Devinaţă, criminalitate şi patologie socială, Luminalex, Bucureşti:
18. Rădulescu, S.M. (1996). Sociologia şi istoria comportamentului sexual deviant, Nemira, Bucureşti.
19. Scripcaru, Gh., Pirozynski, T. (1995). Criminologie clinică şi relaţională, Iaşi: Symposion.
20. Străchinaru, I. (1969). Devierile de conduită la copii, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.
21. Şelaru, M. (1993). Comportamentul sexual aberant, Editura Moldova, Iaşi.
22. Turliuc M.N., Karner Huţuleac, A., Dănilă, O. (2009). Violenţa în familie. Teorii, particularităţi şi intervenţii
specifice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina ”Psihologie judiciară” este formativ-aplicativă, contribuind la cultura profesională a
tuturor specialiştilor în drept (judecători, procurori, avocaţi, consilieri juridici etc.) și în special a
celor în dreptul penal.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

10.4 Curs

Asimilarea cunoştiinţelor şi
rezolvarea problemelor
enunţate

Scris

50%

Însuşirea deprinderilor de
analiză şi prezentare
enunţate la curs,
10.5 Seminar/ Laborator
participarea la discuţii,
prezenţă activă
10.6 Standard minim de performanţă

Scris şi oral

50%

Elaborarea unui referat, particiapre activă la seminarii şi răspuns satisfăcător la minimum un subiect de
examen.

Data completării
01.10.2018

Titular de curs
Prof. univ. dr. Maria Nicoleta TURLIUC

Data avizării în departament

Titular de seminar
Prof. univ. dr. Maria Nicoleta TURLIUC

Director de departament
Lect. univ. dr. Mihai DUNEA

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
II 2.5 Semestru
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept public
Drept
Master, ciclul II de studii
Ştiinţe Penale

Cooperarea judiciară europeană în materie penală
Dr. CĂŞUNEANU Florin Daniel
Dr. CĂŞUNEANU Florin Daniel
2.7 Regimul discipinei
II 2.6 Tip de evaluare
E

OB.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2

curs

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5.

curs

28

3.3.
seminar/laborator
3.6.
seminar/laborator

2
28

Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

ore
50
40
49
1
4
-

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

144
200
8

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Condiţia acumulării a minim 30 de credite pe durata studiilor
de licenţă la disciplinele de specialitate (Drept penal general,
Drept penal special, Drept procesual penal)
---

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

---

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

---

Competenţe
profesionale

C1. Capacitatea de a înţelege şi de a analiza noţiunile caracteristice din sfera cooperării judiciare
europene în materie penală;
C2. Capacitatea de a identifica rolul cooperării judiciare europene în materie penală în cadrul
realizării scopului procesului penal;
C3. Capacitatea de a interpreta şi de a corobora textele legale incidente în materie.
C4.
C5.

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

CT1. Identificarea situaţiilor în care se impune aplicarea regulilor privind cooperarea judiciară
europeană în materie penală;
CT2. Însuşirea aptitudinii de a a evidenţia situaţiile practice care cad sub incidenţa normelor privind
cooperarea judiciară europeană în materie penală .
CT3.

7.2. Obiectivele
specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Disciplina îşi propune transmiterea de cunoştinţe de ordin conceptual şi tehnico-juridic cu referire la
principalele direcţii din legislaţia, doctrina şi practica în materie penală cu referire la cooperarea
judiciară europeană, abordarea fiind utilă în desfăşurarea profesiei de magistrat, avocat, cercetător
în domeniu, precum şi în vederea elaborării doctoratului în drept.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Expună motivele pentru care este necesară cooperarea judiciară europeană în materie penală;
 Identifice situaţiile concrete în care este necesară cooperarea judiciară europeană în materie
penală;
 Descrie condiţiile necesare pentru a fi incidente normele privind cooperarea judiciară europeană
în materie penală;

8. Conţinut
8.1

1.

2.
3.

4.

5.

Curs
Evoluţia preocupărilor privind cooperarea
europeană în domeniul justiţiei şi al afacerilor
interne. Calificarea competenţelor europene în
domeniu.
Mijloace de realizare a cooperării în domeniul
justiţiei.
Direcţiile de acţiune comunitară în vederea
realizării cooperării în domeniul justiţiei.
Dispoziţiile cuprinse în Tratatul instituind
Constituţia Europeană, privind Cooperarea
judiciară (Cap. IV. Libertate, securitate, justiţie)
şi modalităţile practice de realizare.
Principalele direcţii de acţiune în cadrul cooperării
judiciare în materie penală.

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
2 ore

Prelegere interactivă

Prelegere interactivă
Prelegere interactivă

2 ore
2 ore
2 ore

Prelegere interactivă

Prelegere interactivă

2 ore

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

Cooperare poliţienească.
Domeniul de aplicare şi principiile generale ale
cooperării judiciare internaţionale în materia
penală stabilite prin legea nr. 302-2004 cu
modificările ulterioare.
Dispoziţiile generale privind procedura de
Cooperare judiciară internaţională în materie
penală prevăzută în Titlul I, Cap.2 al legii nr.
302-2004.
Extrădarea pasivă. Condiţii, procedură, efecte
(art.22-63 din legea nr.302-2004).
Extrădarea activă. Condiţii pentru solicitare;
Procedura de solicitare. Efectele extrădării.
Consideraţii privind punerea în aplicare a unor
instrumente juridice în materie adoptate în U.E.
(Titlul II, Cap.3 ind.1 din legea nr.302-2004).
Dispoziţiile generale privind cooperarea cu
statele membre al U.E. în aplicarea Decizieicadru nr.2002-584-J A I a Consiliului U.E. din 13
04.2002 privind mandatul european de arestare
(art. 77-80 din leg. Nr.302-2004).
Emiterea mandatului european de arestare
(art.81-84 din leg. nr.302-2004).

Executarea mandatului european de arestare
(85-99 din leg. nr.302-2004).
Bibliografie
14.

Prelegere interactivă

2 ore
2 ore

Prelegere interactivă
2 ore
Prelegere interactivă

Prelegere interactivă
Prelegere interactivă

2 ore
2 ore
2 ore

Prelegere interactivă
2 ore
Prelegere interactivă

Prelegere interactivă
Prelegere interactivă

2 ore
2 ore

Referinţe principale:
1. Legea nr. 302/2004 cu modificările aduse prin legea nr. 224/2006, privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală;
2. Aurel Ciobanu-Dordea, Legislaţie comunitară privind cooperarea judiciară în materie civilă şi penală, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti ,2007;
3. Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene – Partea specială- Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex.
Bucureşti, 2007;
4. Nicoleta Diaconu, Sistemul instituţional al Uniunii Europene, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2001;
5. Nicoleta Diaconu, Sistemul jurisdictional al Uniunii Europene, Ed, Sylvi, Bucuresti, 2004;
6. Ghevontian Richard, Droit communautaire, 3/edition, Dalloz, Paris;
7. Marcu Viorel, Drept institutional comunitar, editia a II - revazuta si adaugita, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,
2001;
8. Marcu Viorel, Diaconu Violeta, Drept comunitar general, Ed.Lumina Lex, Bucuresti, 2002;
9. Mazilu Dumitru, Integrare europeană. Drept comunitar şi instituţii europene – curs, Ed. Lumina Lex, 2001.
Referinţe suplimentare:
8.2

1.

2.

Seminar / Laborator
Evoluţia preocupărilor privind cooperarea
europeană în domeniul justiţiei şi al
afacerilor interne. Calificarea competenţelor
europene în domeniu.
Mijloace de realizare a cooperării în
domeniul justiţiei.

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
2 ore

Dialog. Prezentare referat

Dialog. Prezentare referat

2 ore

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

Direcţiile de acţiune comunitară în vederea
realizării cooperării în domeniul justiţiei.
Dispoziţiile cuprinse în Tratatul instituind
Constituţia Europeană, privind Cooperarea
judiciară (Cap. IV. Libertate, securitate,
justiţie) şi modalităţile practice de realizare.
Principalele direcţii de acţiune în cadrul
cooperării judiciare în materie penală.

Dialog. Prezentare referat

Cooperare poliţienească.

Dialog. Prezentare referat

Domeniul de aplicare şi principiile generale
ale cooperării judiciare internaţionale în
materia penală stabilite prin legea nr. 3022004 cu modificările ulterioare.
Dispoziţiile generale privind procedura de
Cooperare judiciară internaţională în materie
penală prevăzută în Titlul I, Cap.2 al legii nr.
302-2004.
Extrădarea pasivă. Condiţii, procedură, efecte
(art.22-63 din legea nr.302-2004).
Extrădarea activă. Condiţii pentru solicitare;
Procedura de solicitare. Efectele extrădării.
Consideraţii privind punerea în aplicare a
unor instrumente juridice în materie adoptate
în U.E. (Titlul II, Cap.3 ind.1 din legea
nr.302-2004).
Dispoziţiile generale privind cooperarea cu
statele membre al U.E. în aplicarea Decizieicadru nr.2002-584-J A I a Consiliului U.E. din
13 04.2002 privind mandatul european de
arestare (art. 77-80 din leg. Nr.302-2004).
Emiterea mandatului european de arestare
(art.81-84 din leg. nr.302-2004).
Executarea mandatului european de
arestare (85-99 din leg. nr.302-2004).

Dialog. Prezentare referat

2 ore
2 ore

Dialog. Prezentare referat

2 ore
2 ore
2 ore

Dialog. Prezentare referat
2 ore
Dialog. Prezentare referat

Dialog. Prezentare referat
Dialog. Prezentare referat

2 ore
2 ore
2 ore

Dialog. Prezentare referat
2 ore
Dialog. Prezentare referat
2 ore
Dialog. Prezentare referat
Dialog. Prezentare referat

2 ore

Bibliografie
1. Legea nr. 302/2004 cu modificările aduse prin legea nr. 224/2006, privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală;
2. Aurel Ciobanu-Dordea, Legislaţie comunitară privind cooperarea judiciară în materie civilă şi penală, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti ,2007;
3. Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene – Partea specială- Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex.
Bucureşti, 2007;
4. Nicoleta Diaconu, Sistemul instituţional al Uniunii Europene, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2001;
5. Nicoleta Diaconu, Sistemul jurisdictional al Uniunii Europene, Ed, Sylvi, Bucuresti, 2004;
6. Ghevontian Richard, Droit communautaire, 3/edition, Dalloz, Paris;
7. Marcu Viorel, Drept institutional comunitar, editia a II - revazuta si adaugita, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,
2001;
8. Marcu Viorel, Diaconu Violeta, Drept comunitar general, Ed.Lumina Lex, Bucuresti, 2002;
9. Mazilu Dumitru, Integrare europeană. Drept comunitar şi instituţii europene – curs, Ed. Lumina Lex, 2001.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina poate duce la perfecţionarea celor care profesează sau care urmează să profeseze în
domeniul juridic.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Înţelegerea şi însuşirea
noţiunilor specifice din sfera
10.4 Curs
de aplicare a jurisdicţiilor
speciale din dreptul penal
Implicarea în cadrul
discuţiilor purtate cu privire
10.5 Seminar/ Laborator
la temele de seminar;
Gradul de înţelegere a
noţiunilor specifice materiei.
10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Examen scris/oral

50%

Evaluare pe baza
răspunsurilor la întrebările
formulate; Prezentare
referat; Teste pe parcursul
semestrului.

50%

Frecvenţă; parcurgerea bibliografiei; participarea la dezbateri la seminar, dovedirea însuşirii noţiunilor
fundamentale

Data completării
01.10.2018

Titular de curs
Dr. CĂŞUNEANU Florin Daniel

Data avizării în departament

Titular de seminar
Dr. CĂŞUNEANU Florin Daniel

Director de departament
Lect. univ. dr. Mihai DUNEA

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept public
Drept
Master
ŞTIINŢE PENALE

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
2.5 Semestru
II

Criminalistică. Tehnici şi procedee moderne de investigare
Asist. univ. dr. Franț Ancuța Elena
Asist. univ. dr. Franț Ancuța Elena
2.7 Regimul discipinei*
2 2.6 Tip de evaluare
E
OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2
curs
3.3 seminar/laborator
4
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
curs
3.6 seminar/laborator
56 din care: 3.5
28
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ...................................

2
28
ore
50
50
38
1
2
3

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

144
200
8

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum

Cursuri de Drept Penal, Drept Procesual Penal,
Criminalistica – nivel de licenta

4.2 De competenţe
5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Prezenţă recomandată
Prezenţă obligatorie

Competenţe
profesionale

C1. capacitatea de alege şi aplica mijloacele criminalistice optime în raport cu natura
investigaţiei penale
C2. capacitatea de aplica procedurile de desfăşurare a diferitelor tipuri de investigaţii
criminalistice
C3. capacitatea de a documenta etapele investigaţiei criminalistice
C4. capacitatea de a utiliza instrumentar şi tehnică criminalistică de specialitate

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

CT1. capacitate de analiză şi sinteză
CT2. capacitatea de a dezvolta raţionamente logice
CT3. capacitatea de organizare şi planificare

7.2 Obiectivele
specifice

7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Însuşirea de către masteranzi a cunoştinţelor referitoare la natura şi tipurile mijloacelor şi tehnicilor
moderne de investigaţie în ancheta penală, a etapelor de desfăşurare a anchetei, a utilizării
aparaturii tehnice şi instrumentarului de laborator, a regulilor de documentare, precum şi a regulilor
etice specifice acestei activităţi.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice care sunt mijloacele specifice de investigare proprii fiecărui tip de infracţiune;
 Descrie procedurile de lucru, funcţionarea aparaturii tehnice criminalistice;
 Utilizeze aparatura de laborator şi trusa criminalistică;
 Analizeze maniera optima de derulare a unei anchete penale în raport de indiciile puse la
dispoziţie.

8. Conţinut
8.1

Curs

1.

Tema1: Curs introductiv privind
metodele moderne de investigare
criminalistică. Interacțiunea
Criminalisticii cu alte discipline

2.

Tema 2: Tehnici moderne utilizate în
fotografia judiciară

Metode de predare

- Prelegerea, explicaţia,
exemplificarea, dezbaterea,
expunerea sistematică,
problematizarea;
- Folosirea metodelor
interactive de predare.

idem

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

2 ore
Folosirea aparaturii de
laborator, inclusiv a
tehnologiei digitale şi a
videoproiectorului
pentru ilustrarea
tematicii prin fotografii,
filme, prezentări
powerpoint, softuri
specifice.
idem

3.

Tema 3: Analiza si valorificarea
urmelor papilare

idem

idem

4.

Tema 4: Analiza în laborator a urmelor
imprimate pe muniţie

idem

idem

5.

Tema 5: Tehnici moderne de
identificare a urmelor de sânge

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

6.
7.
8.

Tema 6: Tehnici de cercetare a actelor
scrise
Tema 7: Aspecte generale privind
infracţiunile informatice şi investigarea
acestora
Tema 8: Investigarea criminalistică a
fraudelor privind cardurile bancare

9.

Tema 9: Metode de analiză calitativă şi
cantitativă a urmelor materie

idem

idem

10.

Tema 10: Investigarea infracţiunilor
legate de traficul ilicit de droguri

idem

idem

11.

Tema 11: Modalităţi de identificare a
comportamentului simulat

idem

idem

12.

Tema 12: Expertizele şi constatările
tehnico ştiinţifice

idem

idem

13.

Tema 13: Procedee criminalistice
utilizate în cercetarea la faţa locului

idem

idem

14.

Tema 14: Criminalistica predictivă

idem

idem

Referinţe bibliografice:
1. Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, ediția a 6-a, revăzută, Ed. Universul Juridic, București, 2015.
2. Aurel Ciopraga, Ioan Iacobuță, Criminalistică, Ed. Junimea, Iași, 2001.
3. Lazăr Cârjan, Curs de criminalistică, Ed. Curtea Veche, București, 2003.
4. Gabriel Naghi, Criminalistică. Fundamente, Ed. Universul Juridic, București, 2014.
5. Petruț Ciobanu, Emilian Stancu, Criminalistică: tehnica criminalistică, Ed. Universul Juridic, București,
2017.
6. Constantin Nedelcu, Criminalistică. Tehnica și tactica criminalistică, Ed. Hamangiu, București, 2014.
7. Adrian Cristian Moise, Emilian Stancu, Criminalistica. Elemente metodologice de investigare a
infracțiunilor, Ed. Universul Juridic, București, 2017.
8. Marin Ruiu, Metodologia investigării criminalistice a unor genuri de infracțiuni, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2014.
9. Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, Identificarea criminalistică, Ediția a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti,
2011.
10. Lucian Ionescu, Expertiza criminalistică a scrisului, Ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010.
11. Gabriela Matei, Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind operele de artă și artefactele
arheologice, Ed. Universul Juridic, București, 2010.
12. Revista română de criminalistică, revistă editată de Asociaţia Criminaliştilor din România.
8.2
1.

Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii

Tema1: Curs introductiv privind
metodele moderne de investigare
criminalistică. Interacțiunea

Activitatea de seminar pune în
discuţia masteranzilor
aspectele teoretice (predate)şi

2 ore
Se vor utiliza resursele
tehnice ale laboratorului

(ore şi referinţe bibliografice)

Criminalisticii cu alte discipline

aspecte practice (speţe, studii
de caz). Modalitatea efectivă
de lucru constă în adresarea
de întrebări şi lămurirea
neclarităților masteranzilor,
prin purtarea unui dialog
permanent.

de Criminalistică, se vor
folosi materiale
multimedia, se vor purta
discuţii şi se vor efectua
experimente folosind
tehnica aflata la
dispoziţie.

2.

Tema 2: Tehnici moderne utilizate în
fotografia judiciară

idem

idem

3.

Tema 3: Analiza si valorificarea
urmelor papilare

idem

idem

4.

Tema 4: Analiza în laborator a urmelor
imprimate pe muniţie

idem

idem

5.

Tema 5: Tehnici moderne de
identificare a urmelor de sânge

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

6.
7.
8.

Tema 6: Tehnici de cercetare a actelor
scrise
Tema 7: Aspecte generale privind
infracţiunile informatice şi investigarea
acestora
Tema 8: Invesigarea criminalistică a
fraudelor privind cardurile bancare

9.

Tema 9: Metode de analiză calitativă şi
cantitativă a urmelor materie

idem

idem

10.

Tema 10: Investigarea infracţiunilor
legate de traficul ilicit de droguri

idem

idem

11.

Tema 11: Modalităţi de identificare a
comportamentului simulat

idem

idem

12.

Tema 12: Expertizele şi constatările
tehnico ştiinţifice

idem

idem

13.

Tema 13: Procedee criminalistice
utilizate în cercetarea la faţa locului

idem

idem

14.

Tema 14: Criminalistica predictivă

idem

idem

Bibliografie – se va utiliza aceeaşi bibliografie recomandată pentru orele de curs.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina contribuie la formarea abilităților profesionale specifice în corelație cu standardele profesionale
aplicabile profesiilor juridice. Informațiile avansate dobândite sunt utile în principal în exercitarea profesiilor
de procuror, judecător, avocat, polițist (în legătură cu cauzele penale), dar contribuie deopotrivă la buna
înțelegere și desfășurare a activităților specifice celorlalte profesii juridice sau conexe acestora.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Însuşirea cunoştinţelor de
specialitate, capacitatea de
analiză şi sinteză,
10.4 Curs
formularea unor răspunsuri
corecte şi complete la
chestiunile puse în discuţie.
- Activitatea desfășurată pe
parcursul
întregului semestru
(rezultatele
verificării cunoștințelor –
verificare efectuată în cadrul
seminarelor; implicarea în
10.5 Seminar/ Laborator
dezbateri și în realizarea
experimentelor; parcurgerea
bibliografiei);.
- Frecvenţa la orele de
seminar;
- Elaborarea unor
lucrări de seminar.
10.6 Standard minim de performanţă
- Cunoașterea noțiunilor fundamentale;
- Cunoașterea principalelor domenii din materia disciplinei;
- Utilizarea corectă a limbajului de specialitate.

Data completării
01.10.2018

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Evaluare scrisă

50%

Evaluare scrisă, evaluare
orală

50%

Titular de curs
Asist. univ. dr. Franț Ancuța Elena

Data avizării în departament

Titular de seminar
Asist. univ. dr. Franț Ancuța Elena

Director de departament
Lect. univ. dr. Mihai Dunea

