
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Drept Penal. Partea specială II, anul universitar 2017-2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Pitești 
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 studiu / calificarea Drept/Specialist în domeniul juridic 
1.7 Forma de învăţământ IFR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept penal. Partea specială II 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Camelia Morăreanu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Conf. univ. dr. Camelia Morăreanu 
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Total ore din planul de înv. 42 3.2 din care S.I. 28 3.3 S / L / P 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 54 
din care:  
Echivalent ore curs forma IF 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 28 
Tutorat 6 
Examinări 6 
Alte activităţi ..... 3 
3.7 Total ore studiu individual 111 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Cunoașterea elementelor de drept penal  – partea generală, disciplină 
studiată în anul II 

4.2 De competenţe Capacitate de sinteză și analiză, interpretarea normelor penale și gândire 
divergentă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a seminarului 
/ laboratorului 

Sala de seminar dotată standard  
Participarea studenţilor la seminarii 
Pregătirea materialelor didactice specifice: practică judiciară care să 
corespundă și celor mai recente modificări legislative 
Rezolvarea testelor grilă și a spețelor din culegerile de jurisprudență 
Respectarea termenelor de predare a temelor de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C3: Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice 
Internationale 
C3.1 Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc si european si a principalelor 
instrumente juridice internationale 
C3.2  Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor 
internationale prin utilizarea cunostintelor însusite 
C3.3 Identificare prevederilor legale din legislatia româneasca, europeana sau internationala, 
aplicabile într-un context determinat 
C3.4 Realizarea studiului juridic si distingerea între prevederile relevante fata de cele irelevante care 
au incidenta în rezolvarea unor situatii specifice 
C3.5  Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislatiei românesti si a celei europene si 
internationale în vigoare 
 



C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

 
 

C3: Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice 
Internationale 

 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei constă în înțelegerea și asimilarea de către 
studenţi a Codului Penal, precum și legislaţiei naţionale, europene şi internaţionale 
în domeniul dreptului penal, precum şi dezvoltarea abilității studenților de a aplica 
norma penală în  cazuri practice. 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
Cunoaşterea reglementărilor din Codul penal  
Înţelegerea raportului dintre dreptul intern în materie, dreptul european și 
internațional 
Înţelegerea structurii şi elementelor infracţiunii, analiza infracțiunii și a spețelor din 
culegerile de jurisprudență  
Rezolvarea argumentată a jurisprudenței 
Dobândirea abilității de a rezolva grile 
 
B. Obiective procedurale 
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice 
Deprinderea studenţilor în interpretarea şi aplicarea principiilor și normelor penale 
Dobândirea capacității studenților de identifica o faptă antisocială și de a o încadra 
juridic ca și infracțiune 
 
C. Obiective atitudinale 
Delimitarea faptelor antisociale ce reprezintă infracțiuni de restul comportamentelor 
antisociale 
Formarea conştiinţei juridice în scopul apărării și ocrotirii valorilor sociale 
fundamentale ale societății 
Înţelegerea rolului dreptului penal în cadrul sistemului de drept şi în viaţa socială 
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor 
legislative noi şi a jurisprudenţei în domeniu 
 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

U1 Analiza infracțiunilor privind autoritatea și frontiera de 
stat, art. 257-265 

2 

Prelegere  
   Dezbatere  

Codul PenaL 
Jurisprudență 

Legislație europeană 
Decizii ale CCR 

U2 Analiza infracțiunilor contra înfăptuirii justiției, art . 266-
277 

2 

 U3 Analiza infracțiunilor contra înfăptuirii justiției, art . 278-
288 

2 

U4 Analiza infracțiunilor de corupție și de serviciu. Infracțiuni 
de corupție art. 289-294 

  2 

 U5 Analiza infracțiunilor de corupție și de serviciu. Infracțiuni 
de serviciu  art. 295-309 

2 

U6 

Analiza infracțiunilor de fals. Infracțiuni privind 
falsificarea de monede, timbre sau de alte valori, art. 
310-316. Infracțiuni privind falsificarea instrumentelor de 
autentificare sau de marcare, art. 317-319 

2 

U7 Analiza infracțiunilor de fals. Falsuri în înscrisuri, art. 320 
-328 

2 

U8 

Analiza infracțiunilor contra siguranței publice. Infracțiuni 
contra siguranței circulației pe căile ferate, art. 329-333. 
Infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice, 
 art. 334-341 

2 

U9 Analiza infracțiunilor contra siguranței publice. 2 



Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor 
nucleare și al materiilor explozive, art. 342-351 

U10 

Analiza infracțiunilor contra sănătății publice, art. 352-
359. 
Analiza infracțiunilor contra siguranței și integrității 
sistemelor și datelor informatice, art. 360-365 

2 

U11 Analiza infracțiunilor care aduc atingere unor relații 
privind conviețuirea socială, art. 367-384 

2 

U12 
Analiza infracțiunilor electorale, art. 385-392 
Analiza infracțiunilor contra securității naționale, 
 art. 394-411 

2 

U13 Analiza infracțiunilor contra capacității de luptă a forțelor 
armate, art. 413-437 

2 

U14 Analiza infracțiunilor de genocid, contra umanității și de 
război, art. 438-445 

2 

Bibliografie 
1. Legea 286/2009 privind Cod penal, publicata în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, cu 

modificarile și completările la zi 
2. ALEXANDRU BOROI, Drept penal, Partea specială, Editura C.H. Beck, 2016 
3. VALERIAN CIOCLEI, Drept penal, Partea specială, Infracţiuni contra persoanei. Infracțiuni contra 

patrimoniului, Editura C.H. Beck, 2016  
4. UDROIU M., Fise de drept penal. Partea speciala. Noul cod penal, Universul juridic, 2015 
5. G. BODORONCEA, V. CIOCLEI, I. KUGLAY, L.V. LEFTERACHE, T. MANEA, I. NEDELCU, F. 

VASILE, Codul penal. Comentariu pe articole. Ed. C.H. Beck 2014   
6. VALERIAN CIOCLEI, Drept penal, Partea specială, Infracţiuni contra persoanei și infracțiuni contra 

patrimoniului – cu referire la noul Cod penal, Editura C.H. Beck, 2013  
7. Revista de Drept Penal 

9.  
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. 

ore 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a 
competențelor vizate 1 

Dialogul 
Dezbatere 
Lucru în 
echipa 
Conversaţia 
euristică 

 

Jurisprudență, 
Rezolvare teste grilă 
Prezentare  temă de 

casă 
Test de verificare 

2 

Identificarea aspectelor comune pe grupe de infracțiuni 
privind autoritatea și frontiera de stat, discuții privind 
schema de analiza a infractiunilor 
Discuții privind schema de analiza a infractiunilor contra 
înfăptuirii justiției 

1 

3 Analiza teoretică și aplicații practice a infracțiunilor de 
corupție și de serviciu  

2 

4 Aplicații practice privind infracțiunile de fals 2 

5 Aplicații practice privind infracțiunile contra siguranței 
publice 

2 

6 

Aplicații practice privind infracțiunile contra sănătății 
publice, infracțiunile contra siguranței și integrității 
sistemelor și datelor informatice și infracțiunile care aduc 
atingere unor relații privind conviețuirea socială 

2 

7 Aplicații practice privind infracțiunile electorale și 
infracțiunile contra securității naționale 

2 

8 
Aplicații practice privind  infracțiunile contra capacității 
de luptă a forțelor armate și infracțiunile de genocid, 
contra umanității și de război 

2 

Bibliografie 
1. Legea 286/2009 privind Cod penal, publicata în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, cu 

modificarile și completările la zi 
2. ALEXANDRU BOROI, Drept penal, Partea specială, Editura C.H. Beck, 2016 
3. VALERIAN CIOCLEI, Drept penal, Partea specială, Infracţiuni contra persoanei. Infracțiuni contra 

patrimoniului, Editura C.H. Beck, 2016  
4. UDROIU M., Fise de drept penal. Partea speciala. Noul cod penal, Universul juridic, 2015 
5. G. BODORONCEA, V. CIOCLEI, I. KUGLAY, L.V. LEFTERACHE, T. MANEA, I. NEDELCU, F. 

VASILE, Codul penal. Comentariu pe articole. Ed. C.H. Beck 2014   



6. Revista de Drept Penal 
7. Reviste de specialitate juridică 
8. Jurisprudență  
9. Culegeri teste grilă 

 
 

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

 
Însușirea corectă a problematicii dreptului penal.  
Cunoștințele dobândite la această disciplină vor ajuta studenţii să promoveze examenele de promovare de 
INM și INPPA și să se integreze piaţa muncii în profesii specifice studiilor: magistratură, avocatură, 
consiliere juridică, notariat, executor judecătoresc, mediator, polițist, funcționar public în cadrul 
administrației publice și altele. 

 
10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Curs 

 
Explicarea coerentă a noțiunilor 
teoretice dobândite 
Verificarea gradului de înțelegere și 
asimilare a cunoştinţelor 
Însuşirea corectă a elementelor 
constitutive ale infracțiunii  
 

Evaluarea finală – probă scrisă 

50% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

Participarea activă la seminar  
Argumentarea rezolvării spețelor 
Rezolvarea testelor grilă 
Implicarea în dezbateri și în 
interpretarea normelor 
Rezultatele la testele de evaluare 
Prezentarea temei de casă 

Activitate seminar – pregătirea 
și rezolvarea argumentată a 
spețelor, implicarea în 
dezbateri, rezolvarea testelor 
grilă, susținerea  liberă a temei 
de casă 
Test de verificare: grilă sau/și 
spețe 

25% 
 
 
 

25% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Cunoaşterea noţiunilor de bază specifice dreptului penal, partea specială 
2. Implicarea la rezolvarea spețelor și a testelor grilă 
3. Prezentarea temei de casă 
4. Nota 5 la evaluarea finală 

 
 
Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
19 septembrie 2017 Conf. univ. dr. Camelia Morăreanu                Conf. univ. dr. Camelia Morăreanu 
 
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 
 

Director Centrul IFR 
Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

 


