
 

Programa analitică (curriculumul cursului) 

Denumirea cursului Drept contravenţional 

Titularul cursului Paşcaneanu Tudor, conf. univ. dr. 
 
Ciclul (L-licenţa, 

M-masterat) L Codul 
cursului S.03.O.017.26 Anul II Semestrul III 

Nr. credite 
 
4 
 

Limba de 
instruire 

Română/rusă 
 

Forma de evaluare finală 
(E – examen,  V- 

verificare) 
E 

Ore din planul de învăţământ 60 Ore studiu 
individual 60 Total ore pe 

semestru 120 

 
Facultatea Economie Generală şi 

Drept 
Specialitatea 381.1 Drept 

Catedra Drept public 
                                                                                                                                                                                                                                   
Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-
socio-umanistică, M-de orientare către alt domeniu) S 

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere) O 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs nelim 

 

Condiţii de acces 
Obligatorii Însuşirea ramurilor de drept public.  

Recomandate Cunoaşterea literaturii juridice de specialitate şi a 
reglementării juridice în vigoare. 

 

Fundamentare 

Disciplina „Drept contravenţional” este menit să analizeze instituţia 
raportul juridic administrativ de autoritate sancţionator de natură 
contravenţională, necesar pentru aplicarea practică a legislaţiei 
administrativ-contravenţionale în vigoare, pentru viitorii jurişti întru 
participarea la constatarea faptelor contravenţionale şi încadrarea 
juridică conform Codului Contravenţional, precum şi reprezentanţă în 
instanţă pe dosare din sfera contravenţională. 

Obiectivele/Rezultatele 
învăţării  

Obiectivul principal al disciplinei constă în studierea reglementării 
juridice contravenţionale în vigoare prin prisma atât al aspectelor 
teoretice, cât şi a celor practice. Rezultatele învăţării vor forma 
abilităţi întru cunoaşterea temeinică al instituţiilor juridice ale dreptului 
contravenţional pentru prestarea calitativă de asistenţă juridică în 
practica din domeniul dat.  
În rezultat studenţii vor dobândi: - Competenţe de cunoaştere: să 

cunoască conceptul raporturilor juridic contravenţional şi să 
determine obiectul de studiu al disciplinei, să participe la 
identificarea unor soluţii pentru problemele legate de aplicarea 
normelor contravenţionale. 

- Competenţe de conducere a activităţilor: să conştientizeze 
importanţa aplicării conforme ale normelor contravenţionale în timp 
şi spaţiu;  să interpreteze conţinutul normelor legale de natură 

Aprobat la şedinţa catedrei 
„Drept public”, 

proces-verbal 
nr. 1 din  30.08.2012 

 

Aprobat la Consiliul 
Facultăţii Economie 

Generală şi Drept 
(Decanul Facultăţii)  

proces-verbal 
nr.              din      

Aprobat la Comisia metodico-ştiinţifică 
a Facultăţii Economie Generală şi Drept 

 
nr._______ din _____________ 

Şef catedră, 
 

___________ 
 

Decan, Preşedintele 
Consiliului 

_____________ 

Preşedintele Comisiei 
 

________________ 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul 
de învăţământ 

(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de 
laborator, P-proiect sau lucrări practice) 

Total C S L P 
60 30 30 - - 



 

contravenţionale. 
- Competenţe de gestionare a informaţiei: să explice esenţa 

aplicării procesului contravenţional şi raporturile juridice dintre 
subiecţii raportului juridic contravenţional; să determine etapele 
procesului contravenţional. 

- Competenţe etice: utilizarea legislaţiei contravenţională în 
aplicarea practică.  

- Competenţe de cercetare: evidenţierea lacunelor şi dificultăţilor în 
procesul contravenţional, înaintarea propunerilor legislative şi 
normative prin intermediul investigaţiilor ştiinţifice în domeniul 
dreptului contravenţional. 

Conţinutul cursului 
(materia) Denumirea temei 

Numarul de ore 
total prele sem 

 Tema 1. Dreptul contravenţional ca ramura a 
dreptului public. 4 2 2 

 Tema 2. Principiile dreptului contravenţional 
ca ramura a dreptului public 4 2 2 

3 
Tema 3. Trasaturile dreptului contravenţional. 
Legătura  dreptului contravenţional cu alte 
ramuri a de drept. 

4 2 2 

 Tema 4.Acţiunea legii contravenţionale în 
timp, asupra persoanei şi în spaţiu. 4 2 2 

 Tema 5 .Răspunderea contravenţionala 4 2 2 

 Tema 6.Contravenţia ca unic temei al 
răspunderii contravenţionale 4 2 2 

 Tema 7. Elementele constitutive ale 
contravenţiei. 4 2 2 

 
Tema 8. Varietatea de contravenţii. Cauzele 
care înlătura caracterul contravenţional al 
faptei şi răspunderii contravenţionale. 

4 2 2 

 Tema 9.Sancţiuni contravenţionale. 4 2 2 

 
Tema 10. Caracteristici generale a părţii 
speciale de drept material a Codului 
Contravenţional. 

8 4 4 

 Tema 11. Procesul contravenţional 4 2 2 

 Tema 12. Sistemul autorităţilor competente să 
soluţioneze cauzele contravenţionale. 4 2 2 

 Tema 13. Participanţii la procesul 
contravenţional 4 2 2 

 Tema 14. Fazele procesului contravenţional 4 2 2 

 Total      60 30 30 

Bibliografia minimală 

• Constituţia Republicii Moldova 
• Codul Contravenţional, adoptat prin Legea nr.218-XVI din 

24.10.2008; 
• Codul penal, adoptat prin Legea 985-XV din 18.04.2002; 
• Legea privind calitatea în construcţii nr. 721-XIII din 02.02.1996; 
• Furdui S., Drept contravenţional, Edit. Cartier, Chişinău, 2005. 
• Orlov M.  Belecciu Şt., Drept administrativ, Edit „Elena-V.I.”, 

Chişinău, 2005. 
• Guţuleag V., Drept contravenţional, Edit. Tipografia Centrală, 

Chişinău, 2006. 
• Guţuleag V., Tatat de drept contravenţional, Edit. Tipografia 

Centrală, Chişinău, 2009. 



 

• Iorgovan A., Tratat de drept administrativ (II volume), Edit. 
„Nemira”, Bucureşti 2000.  

     Cobăneanu S., Bobeica E., Rusu V., Drept administrativ, Editura 
„Tipografia Centrală”, Chişinău, 2012.  
 

Tehnologiile didactice 

-metodele de predare-învăţare-cercetare-evaluare – expunere, 
interpretarea normelor juridice, analiza practicii judiciare; 
-mijloacele didactice - note de curs ale titularului, analiza şi 
interpretarea normelor, cunoaşterea practicii judiciare, cunoaşterea şi 
aplicarea practică a programului la calculator „MoldLex”, etc. 

Modalitatea evaluării 
finale 

examen 
 

Stabilirea notei finale 
(ponderea exprimată  

în %) 

Două teste pe parcursul semestrului 
15% 
15% 

Studiul individual al studentului 10% 
Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 

Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 
 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 
 

 
 8. Pregătire prezentări orale  - 

 
2. Studiu după manual, suport de curs 10  9. Pregătire examinare finală  10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate  
10  

10. Consultaţii  - 

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă  5 11. Documentare pe teren  - 

5. Activitate specifică de pregătire 
seminar şi/sau laborator  -  12. Documentare pe INTERNET - 

6. Realizare teme, referate, eseuri, 
traduceri etc. 10  13. Alte activităţi - 

7. Pregătire teste, lucrări de control  5  14. Alte activităţi - 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 60 ore 

 
 
Data completării: 26.08.16                                      Semnătura titularului: _______________ 
 


