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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Program de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă: 

REGLEMENTĂRI CUPRINSE ÎN NOILE CODIFICĂRI CIVILE ȘI PENALE 
 

 

Disciplina Conţinutul disciplinei (descriere sumară) Nr. 

ore 

Curs Semi 

nar 

Lucrări 

practice 

Forma de 

evaluare 

Credite 

Drept civil aprofundat Noțiuni fundamentale de drept civil, aspecte 

particulare ale unor instituții, elemente de noutate 

ale reglementării actuale. 

40 20 20 - E 7 

Drept penal aprofundat Aspectele de noutate în materia codificării penale, 

evoluția unor texte cum sunt cele referitoare la 

reglementarea trăsăturilor esențiale ale infracțiunii, 

sancțiunile aplicabile minorilor și răspunderea 

penală a persoanei juridice, precum și a unor 

infracțiuni nou introduse cum ar fi: fraudele comise 

30 20 10 - E 5 



prin sisteme informatice și mijloace de plată 

electronice, fapte săvârşite de către membrii 

instanţelor de arbitraj sau în legătură cu aceştia etc. 

Dreptul familiei Analiza comparativă a evoluției reglementărilor de 

drept al familiei, studierea unor instituții noi, 

precum: logodna, convenția matrimonială, 

reproducere umană asistată medical cu terț donator, 

dar și modificările aduse regimului matrimonial. 

15 10 5 - E 4 

Drept comercial Elemente de noutate vizând unificarea reglementării 

civile, regimul juridic aplicabil profesioniștilor și 

societăților comerciale. Modalitățile de formare și 

executare a contractelor profesionale. 

15 10 5 - E 4 

Instituții de drept 

procesual civil 

Principiile și instituțiile fundamentale de drept 

procesual civil, aspecte particulare ale unor instituții 

și elemente de noutate ale reglementării actuale. 

20 10 5 5 E 5 

Instituții de drept 

procesual penal 

Aplicarea legii procesual penale, tipuri de acțiuni în 

procesul penal, participanții, mijloace de probă și 

măsuri preventive. Elemente de noutate. 

30 20 5 5 E 5 

Total ore/credite  150 90 50 10  30 

Certificarea competenţelor 

profesionale 

  - - - E 10 

 

Ocupații posibile conform COR: consilier armonizare legislativă (242 911); expert armonizare legislativă (242 912); analist armonizare 

legislativă (242 913) 

 

Competenţe profesionale (C):  
 

1. C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă 
C5.1 Identificarea surselor de informare în domeniul dreptului (legislaţiei, doctrinei şi jurisprudenţei), aplicabile la o problemă de drept, 

inclusiv utilizarea bazelor de date juridice 

C5.2 Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului (legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa), referitoare la o 

problemă de drept concretă 

C5.3 Selectarea informaţiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme concrete 

C5.4 Evaluarea critică a textelor din legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, referitoare la o problemă de drept concretă 

C5.5 Elaborarea de proiecte profesionale utilizând legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa 

 



2. C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în 
soluţionarea lor 
C6.1 Identificarea corectă a reglementărilor în vigoare şi utilizarea raţionamentelor juridice, cu valorificarea acestora în comunicarea 

profesională 

C6.2 Explicarea şi interpretarea modului în care fenomenul juridic se intersectează cu situaţiile de fapt (modul în care o situaţie de fapt 

dobândeşte semnificaţii în plan juridic) 

C6.3 Soluţionarea problemei de drept pe care o ridică o situaţie de fapt, prin utilizarea raţionamentelor juridice 

C6.4 Realizarea selecţiei corecte şi argumentate între mai multe soluţii care pot fi date unei situaţii de fapt 

C6.5 Elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional pornind de la încadrarea juridică a unei situaţii de fapt 

 

Competenţe transversale (CT):  
 

1. CT 1 : Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil cu respetarea regulilor deontologice specifice domeniului  
2. CT 2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă pe baza unor elemente de interdisciplinaritate 

 

 

Decan,                                                                                       Coordonator program de studii postuniversitare,  
 
Prof. univ. dr. Petre BUNECI                       Iniţiator, Conf. univ. dr. Maria FODOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


