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Aprobat la şedinţa catedrei 
„Drept public”, 
proces-verbal 

nr. 1 din 30.08.2016 
Şef catedră, 

A. Armeanic, 
conf. univ., dr. 

 
___________ 

Aprobat la şedinţa Consiliului 
Facultăţii „Economie Generală 

şi Drept”, 
proces-verbal nr. 1din 
_____________2016 

Preşedintele Consiliului, 
A. Bîrcă, prof. univ., dr. hab. 

 
_____________ 

Aprobat la şedinţa Comisiei 
metodice a Facultăţii 

”Economie Generală şi Drept” 
proces-verbal nr. 1din 

_______________2016 
Preşedintele Comisiei, 

R. Borcoman, 
conf. univ., dr. 

_____________ 
 

 

Programa analitică (curriculumul cursului) 

         
Denumirea cursului Drept penal, partea specială 

Titularul cursului Vasiloi Djulieta, lector univ., drd. 
 
 

Ciclul (L-
licenţa, M-
masterat) 

L Codul 
cursului F.04.O.024.26 Anul II Semestrul IV 

Nr. credite 
 
4 
 

Limba de 
instruire 

Română/rusă 
 Forma de evaluare finală  E 

Ore din planul de 
învăţământ 120 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) fundamentală 

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă 
alegere) obligatorie 

Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs nelimitat 
 
 

Condiţii de acces 
Obligatorii Însuşirea vocabularului juridic. Cunoaşterea şi 

însuşirea ramurilor de drept public.  

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

Fundamentare 

Disciplina „Drept penal, partea specială” oferă cunoştinţe teoretico-
practice în care studentul să poată efectua calificarea faptelor infracţionale 
şi încadrarea lor juridică în conformitate cu legislaţia penală în vigoare 
precum şi cercetarea naturii juridice a diverselor fapte infracţionale. 

Numărul total de ore din planul de învăţământ 
 

Total Curs 
teoretic Seminar 

Activităţi 
de 

laborator 
Proiect 

60 30 30 - - 
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Fundamentare 
Obiectivele/Rezultat

ele învăţării  
 

Obiectivul. Nu poţi cere formabilului în permanenţă cunoaştere şi 
precizie fără a-i oferi în schimb un resort funcţional şi temeinic, care să-i 
emuleze capacităţile de interpretare reproductivă, analiză, sinteză, 
argumentare, valorizare şi elaborare de noi idei. Tocmai reieşind din 
necesitatea prevenirii unor asemenea disfuncţionalităţi se propune un 
model eficient de orientare a tehnologiilor şi strategiilor didactice în 
învăţământul juridico-penal, un reputat indicator de analiză a rezul-
tatelor, de evaluare a randamentului de studiu al materiei primei Părţii 
Speciale a dreptului penal.  
Rezultatele învăţării În acest sens, curriculumul este conceput ca 
document reglator ce determină competenţele profesionale necesare 
integrării în câmpul muncii. Conştienţi de faptul că partea special[ a 
dreptului penal constituie una dintre disciplinele fundamentale pentru 
viitorii jurişti, autorii curriculumului au acordat suficientă atenţie nu doar 
ideii de acumulare a cunoştinţelor teoretice, dar şi celei de formare a 
abilităţilor tipice domeniului de activitate, precum şi a capacităţii de a 
transfera cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice în situaţii inedite. 

În rezultat se va dobândi: 
- Competenţe de cunoaştere: să analizeze aspectele structurale ale 

reglementărilor penale; să individualizeze acţiunile de natură 
infracţională, să analizeze juridico penal componenţele de 
infracţiune. 

- Competenţe de conducere a activităţilor: să conştientizeze 
importanţa aplicării prevederilor parţii generale a dreptului penal; să 
interpreteze conţinutul componenţelor de infracţiune. 

- Competenţe de gestionare a informaţiei: să explice esenţa definirii 
tipului de infracţiune; să determine elementele componenţei de 
infracţiune, să cunoască modalităţile de calificare a infracţiunilor. 

- Competenţe etice: perceperea oportunităţilor pe care le oferă 
cunoaşterea materiei dreptului penal partea generală şi natura 
raporturilor juridice ale părţilor în sfera dată; 

-   Competenţe de cercetare: soluţionarea speţelor în domeniul penalului, 
cu  aplicarea prevederilor din practica legislativă. 

 
Conţinutul programei analitice  

 

Conţinutul 
cursului 

(material) 

Denumirea temei 

Numărul de ore 

Total 
Inclusiv: 

Prele-
geri 

Semi-
nare 

Tema 1. Noţiuni generale privind calificarea 
infracţiunilor  4 2 2 

Tema 2. Infracţiuni contra persoanei  8 4 4 
Tema 3. Infracţiuni contra  proprietăţii 8 4 4 
Tema 4. Infracţiuni contra familiei şi a minorilor 4 2 2 
Tema 5. Infracţiuni contra sănătăţii publice şi 
convieţuirii sociale  8 4 4 

Tema 6. Infracţiuni ecologice 8 4 4 
Tema 7. Infracţiuni economice 8 4 4 
Tema 8. Infracţiuni contra transporturilor 4 2 2 
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Tema 9. Infracţiuni contra  securităţii publice şi 
ordinii publice 4 2 2 

Tema 10. Infracţiuni contra autorităţii publice şi 
securităţii de stat 4 2 2 

Total 60 30 30 

 
 

Bibliografia 
minimală 

1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994, Monitorul Oficial al 
R.Moldova nr.1 din 1994 

2. Codul penal al Republicii Moldova din 1961 
3. Codul penal al Republicii Moldova din 2002. M.O. 13.09.2002 
4. S.Brânză-ş.a. Drept penal partea specială. Ed. Cartier Juridic, Chişinău, 2005 
5. S. Brînză V. Stati, Tratat de drept penal. Partea specială. 2015, Chișinău 
5.  Barbăneagră A. Berliba V., Gurschi C. HolbanV. Popovici T. Ulianovschi Gh.  

Ulianovschi  X., Ursu N., Codul penal comentat şi adnotat, Ed. Cartier 
Juridic, Chişinău, 2005 

6.  Mariţ A., Vasiloi Dj., Cauş I., Indicaţii metodice la drept penal partea specială, 
Ed. ASEM, Ch.2008. 

 

Tehnologiile 
didactice 

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

Activitatea 
individuală 

a 
studentului 

Formele lucrului individual: 
 Aprofundarea şi suplimentarea de cunoştinţe: lucrul cu actele normative, 
cărţi de referinţă; 
 Înţelegerea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor prin realizarea 
referatelor/comunicărilor tematice; 
 Aplicarea cunoştinţelor: rezolvarea studiilor de caz şi a practicii judiciare; 

Metode de evaluare a lucrului individual: 
 Controlul curent la fiecare seminar - formele de control: discuţie orală; 
 Verificarea lucrului individual în cadrul orelor de consultaţii. 

Modalitatea 
evaluării 

finale 

Evaluarea cunoştinţelor se efectuiază în două trepte: evaluare curentă şi finală. 
Evaluare curentă: 
-Discuţiile pe temele programate şi soluţionare a speţelor; 
-Lucrări de control, care se scriu de studenţi la temele desemnate de cadru 
didactic; 
-Scrierea şi auduerea a cel puţin unui referat la o temă aleasă sau stabilită; 
-Efectuarea obligatorie a două testări pentru evaluarea curentă. 
 
Evaluare finală – 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% 
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Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 9 
 

 
 8. Pregătire prezentări orale 6 

 
2. Studiu după manual, suport de curs 4  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 2 
 

10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 9 11. Documentare pe teren - 
5. Activitate specifică de pregătire seminar 
şi/sau laborator 4  12. Documentare pe INTERNET 4 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri 
etc. 4  13. Alte activităţi - 

7. Pregătire teste, lucrări de control 6  14. Alte activităţi - 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 60 ore 
 
 
 
 
Data completării: 26.08.16                               Semnătura titularului: _______________ 
 
 
 


	Conţinutul programei analitice

