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PROGRAMA ANALITICĂ (curriculumul cursului) 

 
Denumirea 

cursului Drept penal. Partea generală 

Titularul cursului Mariţ Alexandru, dr., conf. univ. 
 

Ciclul Licenţă Codul 
cursului F.03.O.018.26 Anul II Semestrul III 

Nr. 
credite 5 Limba de 

instruire rom., rus. Forma de evaluare finală Examen 

Ore din planul de 
învăţământ 150 Ore studiu 

individual 90 Total ore pe 
semestru 60 

 

Facultatea 
Economie 

Generală şi 
Drept 

 Forma 
de 

studii 
Numărul total de ore din planul de învăţământ 

Specialitatea 381.1 Drept  
ZI Total Curs 

teoretic Seminar Activităţi de 
laborator Proiect 

Catedra Drept public  150 30 30 - - 
 

Categoria formativă a cursului (fundamentală, generală, de specialitate, socio-
umanistică, de orientare către alt domeniu) Fundamentală 

Categoria de opţionalitate a cursului (obligatorie, opţională, 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 generală” analizează instituţia infracţiunilor şi 
aplicarea pedepselor, necesare pentru cunoaşterea practică de către studenţi a 
legislaţiei penale în vigoare, pentru viitorii jurişti întru participarea la anchetă şi în 
instanţă pe dosare din sfera penală. 

Obiectivele/ 
rezultatele 
învăţării 

Obiectivul principal al disciplinei constă în studierea reglementării juridice 
reglementate de Codul penal. Cele însuşite vor contribui la cunoaşterea temeinică a 
părţii generale a dreptului penal ceea ce va duce la prestarea calitativă de asistenţă 
juridică în practica judiciară din domeniul penal. 
În rezultat se va dobândi: 
- Competenţe de cunoaştere: să analizeze aspectele structurale ale 

reglementărilor penale; să individualizeze acţiunile de natură infracţională, să 
analizeze natura juridică ale raporturilor juridice penale. 

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

- Competenţe de gestionare a informaţiei: să explice esenţa definirii infracţiunii; să 



determine etapele activităţii infracţionale în procesul infracţional, să cunoască 
modalităţile de aplicare a pedepsei penale. 

- 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 

Modulul 1. Noţiuni introductive în studiul dreptului penal  4 2 2 
Modulul 2. Legea penală 4 2 2 
Modulul 3. Noţiunea de infracţiune şi componenţa de 
infracţiune  4 2 2 
Modulul 4.  Obiectul infracţiunii  4 2 2 
Modulul 5. Latura obiectivă a infracţiunii 4 2 2 
Modulul 6. Subiectul infracţiunii  4 2 2 
Modulul 7. Latura subiectivă a infracţiunii 4 2 2 
Modulul 8. Etapele activităţii infracţionale 4 2 2 
Modulul 9. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni  4 2 2 
Modulul 10. Participaţia penală 4 2 2 
Modulul  11. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei 4 2 2 
Modulul 12. Noţiunea şi temeiul răspunderii penale. Liberarea 
de răspundere penală 4 2 2 
Modulul 13. Noţiunea şi scopul pedepsei penale. Sistemul şi 
categoriile pedepselor penale 4 2 2 
Modulul 14. Individualizarea pedepselor penale 2 1 1 
Modulul 15. Liberarea de pedeapsă penală. Măsurile de 
siguranţă 4 2 2 
Modulul 16. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau 
consecinţele condamnării 2 1 1 
Total 60 30 30 

Bibliografia 
minimă 

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. Alexandru Mariț, Svetlana Prodan, Boris Lichii, Sergiu Mîțu, Note de curs. Drept penal, 

partea generală (ciclul I), Chişinău, 2013 
5. Botnaru S., Şavga A. ş.a., Dr. Penal, partea generală, Chişinău, 2005 
6. Drept penal. Partea generală. Sub redacţia lui Borodac A. – Chişinău, 1994 
7. Bulai Costică. Drept penal. Partea generală. Bucureşti, 2001, Orice altă ediţie 

românească 
8. Российское уголовное право. Общая часть. Под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. 

Наумова, Москва, 1997, Orice altă ediţie rusească 
9. Barbăneagră A. Berliba V., Gurschi C. Holban V. Popovici T. Ulianovschi Gh. 

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

Tehnologiile 
didactice 

- metodele de predare-învăţare-cercetare-evaluare – expunere, interpretarea normelor 
juridice, analiza practicii judiciare; 
- mijloacele didactice - note de curs, 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. 

Modalitatea 
evaluării 

finale 
Evaluarea finală (testul final) poate fi realizată oral sau scris 

Stabilirea 
notei finale 
(ponderea 

%) 

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 5 
2. Studiul după manual, suport de curs 8 9. Pregătire examinare finală 10 
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 10. Consultaţii 2 

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

5. Activitate specificată de pregătire 
seminare / lecţii de laborator - 12. Documentare pe INTERNET 5 

6. Realizare teme, referate, etc. - 13. Alte activităţi - 
7. Pregătire teste, lucrări de control 10 14. Alte activităţi - 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) 90 ore 
 
 
Data completării: 26 august 2016  Semnătura titularului:   _____________________ 
 


	Conţinutul programei analitice

