
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Practica de specialitate, 2017-2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Drept şi Administraţie Publică 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Drept/Specialist în domeniul juridic 
1.7 Forma de învățământ IFR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practică de specialitate 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr Amelia Singh 
2.3 Titularul activităţilor de laborator  
2.4 Anul de studii IV 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare  V 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs - 3.3 seminar/laborator - 
3.4 Total ore din planul de inv. 56 3.5 din care curs - 3.6 seminar/laborator - 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri  
Tutoriat  
Examinări  
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină)  
3.7 Total ore studiu individual  
3.8 Total ore pe semestru 56 
3.9 Număr de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Parcurgerea disciplinelor Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal. Partea 
Generală şi Partea Specială, Drept procesual penal 

4.2 De competenţe Competenţe acumulate la disciplinele: Drept civil, Drept procesual civil, Drept 
penal. Partea Generală şi Partea Specială, Drept procesual penal. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  
-  

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului - 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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C5.5. Elaborarea de proiecte profesionale utilizând legislatia, doctrina si jurisprudenta 
C5.4. Evaluarea critica a textelor din legislatie, doctrina si jurisprudenta, referitoare la o problema de drept 
concretă 
C5.2. Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului (legislatia, 
doctrina si jurisprudenta), referitoare la o problema de drept concretă 
C5.1. Identificarea surselor de informare în domeniul dreptului (legislatiei, doctrinei si 
jurisprudentei), aplicabile la o problema de drept, inclusiv utilizarea bazelor de date 
juridice 
C5.3. Selectarea informatiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme concrete  
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Practica de specialitate este o disciplină obligatorie care se desfăşoară în baza 
convenţiilor de practică încheiate cu instanţe judecătoreşti, parchete, cabinete de 
avocatură, notariate, autorităţi ale administraţiei publice locale şi vizează dezvoltarea 
capacităţii destinatarilor săi  de a utiliza cunoştinţele teoretice dobândite în anii de studiu 
anteriori prin aplicarea acestora în cadrul cazurilor practice. 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
Cunoaşterea conţinutului normelor dreptului procesual civil şi procesual penal, precum şi a 
doctrinei şi jurisprudenţei  
Înţelegerea şi interpretarea principiilor fundamentale ale procesului civil, ale procesului 
penal, precum şi a celorlalte norme care vizează măsurile procesuale  
Înţelegerea soluţiilor date în cazurile practice 
 
B. Obiective procedurale 
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice. 
Deprinderea studenţilor în redactarea cererii de chemare în judecată, a rechizitoriului, a 
plângerii prealabile, a denunţului, a hotărârilor judecătoreşti etc. 
Explicarea corelaţiilor dintre normele procesuale şi normele de drept substanţial. 
 
C. Obiective atitudinale 
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor legislative 
noi şi a jurisprudenţei  
Formarea abilităţilor de a lucra în echipă 
Promovarea și respectarea regulilor de deontologie profesională 

8. Conţinuturi 
 

8.1. Curs - Nr. 
ore 

Metode de 
lucru 

Observaţii 
Resurse folosite 

   
     

   
 

8.2. Practică - Tematica 
Nr. 
ore 

 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Întâlnire organizatorică: prezentarea obiectivelor 
disciplinei, a competențelor vizate, a modalităților de 
evaluare  

56 
ore 

- dialogul 
- dezbatere 
- lucru în 
echipa 
 

Cazuri practice 

2 Principii fundamentale ale procesului civil/penal și 
participanţii la procesul civil/penal 

3 Acţiunea civilă/acţiunea penală 

4 Competenţa în materie civilă/penală; incompatibilitatea şi 
strămutarea 

5 Actele procesuale; termene; sancţiuni 
6 Judecata în primă instanţă 
7 Căile de atac 
8 Proceduri speciale și executarea hotărârilor 

Bibliografie 
V.M. CIOBANU, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. I, vol. II, Editura Naţional, Bucureşti, 1996 
I. DELEANU, Tratat de procedură civilă, vol. I, vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013 
I. LEŞ, Tratat de drept procesual civil , Universul Juridic, Bucureşti, 2010 
A. TABACU, Drept procesual civil, NCPC, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2015 
M. TĂBÂRCĂ, Drept procesual civil, vol. I, ediţia a II a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014 
M. Udroiu, Fișe de procedura penală. Partea speciala, Ed Universul Juridic, 2016  
M. Udroiu, Procedură penală, Partea specială ,Ediția a 3-a Ed Universul Juridic , 2016 
I.Neagu, Drept procesual penal, Partea generală, Tratat, Ed. Global Lex, Bucureşti, 2010 
A. Crişu, Drept procesual penal, Ediţia a IV-a, revizuită şi actualizată. Ed. Hamangiu 2013 
 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 
• Competenţele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface așteptările angajatorilor  din domeniul 

juridic și ale asociațiilor profesionale. 
 
10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 

Pondere 
din nota 
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finală 

10.4 
Practică 

 
- corectitudinea şi exhaustivitatea cunoştinţelor 
- gradul de asimilare a limbajului de specialitate 
-rezolvarea cazurilor practice 
- gradul de încadrare în cerinţele impuse în ceea 
ce priveşte realizarea proiectului de practică 

 
 
 Evaluare finală (elaborare și prezentare 
proiect de practică) 
 

 
 
100%  
 
 
 

10.5 
Seminar/ 
Laborator 

- -  

10.6. Standard minim 
de performanţă 

 
1. Prezentarea proiectului de practică 
2. Nota 5 la evaluarea finală 

 
Data completării   Titular disciplină,                Titular de seminar, 
19 septembrie 2017             Lect. univ. dr. Amelia Singh 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
29 septembrie 2017      (prestator)   (beneficiar), 
        Lect. univ. dr. Daniela Iancu                     Lect. univ. dr. Daniela Iancu 
 
 

 
 

/ 3 3 


