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Disciplina: Drept penal. Parte specială 1 
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Semestrul : I                                   
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Seminar organizatoric: prezentarea 
obiectivelor disciplinei, a competenţelor 
vizate, distribuirea temelor de casă 
Explicații privind sistematizarea 
infractiunilor in Partea specială a Codului 
penal, identificarea aspectelor comune pe 
grupe de infracțiuni, trasarea elementelor 
definitorii si explicarea schemei generale de 
analiza a infractiunii – 1 oră 
Discutii privind schema de analiza a 
infractiunilor contra persoanei. Aplicații  
practice în materie de infracțiuni contra 
vieții și integrității corporale sau sănătății 
persoanei- 2 ore 
Aplicații practice în materia infracțiunilor 
săvârșite asupra unui membru de familie și 
a infracțiunilor ce reprezintă agresiuni 
asupra fătului- 1 oră 

24.11.17 
(4 ore)       24.11.17  
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 E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs 
 
                                      Titular disciplina, Asistent, 

Lect. univ. dr. Carmina TOLBARU                    Lect. univ. dr. Carmina TOLBARU     
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Aplicații practice în materia infracțiunilor 
săvârșite asupra unui membru de familie și 
a infracțiunilor ce reprezintă agresiuni 
asupra fătului- continuare- 1 oră 
Aplicații practice în materia infracțiunilor 
contra libertății persoanei și a infracțiunilor 
contra libertății și integrității sexuale- 2 ore 
Aplicații practice în materie de infracțiuni 
care aduc atingere domiciliului și vieții 
private-1 oră 

 
 
 
 

15.12.17 
(4 ore) 

  

     Evaluare periodică, temă 
de casă 
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Aplicații practice în materie de infracțiuni 
care aduc atingere domiciliului și vieții 
private- continuare 1 oră 
Discutii privind schema de analiza a 
infracțiunilor contra patrimoniului. Aplicații  
practice în materia infracțiunilor de furt, 
tâlhărie și piraterie-2 ore 
Aplicații  practice în materia infracţiunilor 
contra patrimoniului prin nesocotirea 
încrederii. Analiza practică a infracțiunilor 
referitoare la distrugerea și tulburarea de 
posesie- 1 oră 
 

22.12.18 
(4 ore) 

  

     Evaluare periodică 
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Aplicații  practice în materia infracţiunilor 
contra patrimoniului prin nesocotirea 
încrederii. Analiza practică a infracțiunilor 
referitoare la distrugerea și tulburarea de 
posesie- continuare 1 oră 
Discutii privind schema de analiza a 
infracțiunilor contra autorității. Aplicații  
practice în materia infracţiunilor privind 
autoritatea și frontiera de stat- 1 oră 

12.01.18 
(2 ore) 

  

     Test de verificare 
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