FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept public
Drept
Master
Drept și ordine publică, filiala Focşani

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
2.5 Semestru
I

Drept penal special. Probleme speciale de teorie şi practică
Prof. univ. dr. Tudorel Toader
judecător dr. Dinu Jelea
2.7 Regimul discipinei*
II 2.6 Tip de evaluare
E
OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
din care: 3.2
3.3 seminar/laborator
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
4
curs
din care: 3.5
3.4 Total ore din planul de învăţământ
3.6 seminar/laborator
56
28
curs
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …................................
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

2
28
ore
40
40
60
0
4
144
200
8

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe
5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Prezență obligatorie.

5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Prezență obligatorie.

Competenţe
profesionale

C1. Înțelegerea schemei de analiză a fiecărei infracțiuni în parte.
C2. Capacitatea de a identifica în cuprinsul spețelor fiecare infracțiune în parte.
C3. Capacitatea de a delimita infracțiunile între ele.
C4. Capacitatea de a integra cunoștințele dobândite în ansamblul cunoștințelor integrate științelor
penale.
C5. Capacitatea de a interpreta și aplica textul de lege.

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

CT1. Abordarea în mod realist – cu argumentare atât teoretică, cât şi practică – a unor situaţii
problemă cu grad ridicat de complexitate, în vederea soluţionării eficiente a acestora.
CT2. Abilități de comunicare orală și de dezbatere.

7.1 Obiectivul
general

Însuşirea principiilor, conceptelor, noţiunilor specifice dreptului penal, partea specială
Cunoaşterea şi interpretarea legislaţiei in vigoare, prin raportarea la normele europene.

7.2 Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să :
 Explice schema de analiză a unei infracțiuni.
 Descrie conținutul infracțiunilor.
 Utilizeze legislația din dreptul penal.
 Analizeze legislația în vigoare.
 Interpreteze legislația națională prin raportare la normele europene.
 Rezolve studii de caz.

8. Conţinut
Curs

Metode de predare

Observaţii

1.

Prezentarea materiei; structura cursului;
elemente de istorie a dreptului penal;
delimitări față de alte ramuri de drept.
Infracțiunile prevăzute în legile speciale.

Prelegerea, explicaţia,
exemplificarea,
dezbaterea, expunerea
sistematică,
problematizarea.
La curs: prelegere care
cuprinde expunerea
temei, explicaţii şi metode
interactive, de dialog cu
studenţii în jurul unor
concepte, teorii şi studii
de caz aflate în
dezbatere.

2h

2.

Raporturile dintre normele penale
naționale, europene și cele din tratatele
și convențiile internaționale la care
România este parte.

8.1

(ore şi referinţe bibliografice)

2h.
Idem.

Tudorel Toader, Drept penal
român. Partea specială. Vol.

Hotărârile CEDO
Deciziile CCR
Recursurile în interesul legii
Hotărârile prealabile

I, editura Universul Juridic,
București, 2019;
George Antoniu, Tudorel
Toader (coord.), Explicațiile
noului Cod penal, volumul I V, editura Universul Juridic,
București, 2015 – 2016 ;
Valerian
Cioclei,
Drept
penal.
Partea
specială,
Infracțiuni contra persoanei
și contra patrimoniului, ediția
5-a, editura C.H. Beck,
București, 2020 ;
Sergiu Bogdan, Doris Alina
Șerban, Infracțiuni contra
patrimoniului,
contra
autorității, de corupție, de
serviciu, de fals și contra
ordinii și liniștii publice,
editura Universul Juridic,
București, 2020;
Codul penal – Codul de
procedură penală: decizii ale
Curții
Constituționale,
recursuri în interesul legii,
hotărâri prealabile, legislație
conexă, hotărâri CEDO –
Ediție îngrijită și adnotată de
Tudorel Toader, editura
Hamangiu, București, 2021.
Infracțiunile prevăzute în
legile
speciale
–
reglementări,
doctrină,
decizii
ale
Curții
Contituționale, jurisprudență
– ediția a-7-a, revizuită și
adăugit[ de Tudorel Toader,
editura
Hamangiu,
București, 2018.
Constituția României
Convenția CEDO

3.

4.

Structura de analiză a unei
infracțiuni. Exemplificări.
Corelații cu partea generală a
dreptului penal

Idem.

Infracțiunile contra integrității
corporale sau a sănătății.
Violența în familie.

Idem.

Idem.

Idem.

Infracțiuni contra libertății persoanei.

5.

6.

7.

Infracțiuni contra patrimoniului.
Aspecte comune și particularități.
Infracțiuni privind autoritatea:
ultrajul, uzurparea de calități oficiale,
sustragerea sau distrugerea de
înscrisuri, ruperea de sigilii și
sustragerea de sub sechestru.
Infracțiuni contra înfăptuirii justiției.
Particularități

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

8.

Infracțiuni de corupție.

9.

Infracțiuni de serviciu.

10.

Infracțiuni contra ordinii și liniștii
publice.

Idem.

Idem.

11.

Infracțiuni prevăzute în legile
speciale I

Idem.

Idem.

12.

Infracțiuni prevăzute în legile
speciale II

Idem.

Idem.

Infracțiuni prevăzute în legile
speciale III
Infracțiunile prevăzute în legile,
contra securității naționale, ordinii și
liniștii publice

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

13.
14.

Bibliografie
Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială. Vol. I, editura Universul Juridic, București, 2019;
George Antoniu, Tudorel Toader (coord.), Explicațiile noului Cod penal, volumul I - V, editura Universul
Juridic, București, 2015 – 2016 ;
Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială, Infracțiuni contra persoanei și contra patrimoniului, ediția 5-a,
editura C.H. Beck, București, 2020 ;
Sergiu Bogdan, Doris Alina Șerban, Infracțiuni contra patrimoniului, contra autorității, de corupție, de
serviciu, de fals și contra ordinii și liniștii publice, editura Universul Juridic, București, 2020;
Codul penal – Codul de procedură penală: decizii ale Curții Constituționale, recursuri în interesul legii,
hotărâri prealabile, legislație conexă, hotărâri CEDO – Ediție îngrijită și adnotată de Tudorel Toader, editura
Hamangiu, București, 2021.
Infracțiunile prevăzute în legile speciale – reglementări, doctrină, decizii ale Curții Contituționale,
jurisprudență – ediția a-7-a, revizuită și adăugit[ de Tudorel Toader, editura Hamangiu, București, 2018.
Constituția României
Convenția CEDO

8.2

Seminar

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

2h.
Tudorel Toader, Drept
penal
român.
Partea
specială. Vol. I, editura
Universul
Juridic,
București, 2019;
George Antoniu, Tudorel
Toader
(coord.),
Explicațiile noului Cod
penal, volumul I - V,
editura Universul Juridic,
București, 2015 – 2016 ;
Valerian Cioclei, Drept
penal. Partea specială,
Infracțiuni contra persoanei
și contra patrimoniului,
ediția 5-a, editura C.H.
Beck, București, 2020 ;

1.

Prezentarea materiei; structura cursului;
elemente de istorie a dreptului penal;
delimitări față de alte ramuri de drept.
Infracțiunile prevăzute în legile speciale.

Discuţii având drept suport
bibliografia recomandată şi
analiza unor studii de caz;
Activitatea de seminar se
axează pe următoarele
componente metodologice:
teoretice (întrebări, teste
grilă, scheme
recapitulative),
demonstrative, practice
(speţe, studii de caz), feedback, de
proiectare/planificare, de
antrenare.

Sergiu Bogdan, Doris Alina
Șerban, Infracțiuni contra
patrimoniului,
contra
autorității, de corupție, de
serviciu, de fals și contra
ordinii și liniștii publice,
editura Universul Juridic,
București, 2020;
Codul penal – Codul de
procedură penală: decizii
ale Curții Constituționale,
recursuri în interesul legii,
hotărâri
prealabile,
legislație conexă, hotărâri
CEDO – Ediție îngrijită și
adnotată
de
Tudorel
Toader, editura Hamangiu,
București, 2021.
Infracțiunile prevăzute în
legile
speciale
–
reglementări,
doctrină,
decizii
ale
Curții
Contituționale,
jurisprudență – ediția a-7a, revizuită și adăugit[ de
Tudorel Toader, editura
Hamangiu,
București,
2018.
Constituția României
Convenția CEDO

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Raporturile dintre normele penale
naționale, europene și cele din tratatele
și convențiile internaționale la care
România este parte.
Hotărârile CEDO
Deciziile CCR
Recursurile în interesul legii
Hotărârile prealabile
Structura de analiză a unei
infracțiuni. Exemplificări.
Corelații cu partea generală a
dreptului penal

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Infracțiunile contra integrității
corporale sau a sănătății.
Violența în familie.
Infracțiuni contra libertății persoanei.
Infracțiuni contra patrimoniului.
Aspecte comune și particularități.
Infracțiuni privind autoritatea:
ultrajul, uzurparea de calități oficiale,
sustragerea sau distrugerea de
înscrisuri, ruperea de sigilii și
sustragerea de sub sechestru.
Infracțiuni contra înfăptuirii justiției.
Particularități

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

8.

Infracțiuni de corupție.

9.

Infracțiuni de serviciu.

10.

Infracțiuni contra ordinii și liniștii
publice.

Idem.

Idem.

11.

Infracțiuni prevăzute în legile
speciale I

Idem.

Idem.

12.

Infracțiuni prevăzute în legile
speciale II

Idem.

Idem.

Idem.
Idem.
Infracțiuni prevăzute în legile
speciale III
Infracțiuni prevăzute în legile
Idem.
Idem.
14.
speciale contra securității naționale,
ordinii și liniștii publice
Bibliografie
Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială. Vol. I, editura Universul Juridic, București, 2019;
13.

George Antoniu, Tudorel Toader (coord.), Explicațiile noului Cod penal, volumul I - V, editura Universul
Juridic, București, 2015 – 2016 ;
Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială, Infracțiuni contra persoanei și contra patrimoniului, ediția 5-a,
editura C.H. Beck, București, 2020 ;
Sergiu Bogdan, Doris Alina Șerban, Infracțiuni contra patrimoniului, contra autorității, de corupție, de
serviciu, de fals și contra ordinii și liniștii publice, editura Universul Juridic, București, 2020;

Codul penal – Codul de procedură penală: decizii ale Curții Constituționale, recursuri în interesul legii,
hotărâri prealabile, legislație conexă, hotărâri CEDO – Ediție îngrijită și adnotată de Tudorel Toader, editura
Hamangiu, București, 2021.
Infracțiunile prevăzute în legile speciale – reglementări, doctrină, decizii ale Curții Contituționale,
jurisprudență – ediția a-7-a, revizuită și adăugit[ de Tudorel Toader, editura Hamangiu, București, 2018.
Constituția României
Convenția CEDO
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina contribuie la formarea abilităților profesionale specifice în corelația cu standardele profesionale
aplicabile profesiilor juridice.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Calitatea şi claritatea formulării
judecăţilor şi răspunsurilor în
10.4 Curs
cadrul examinării.
Însuşirea corespunzătoare a
cunoştinţelor de specialitate
Activitatea depusă pe parcursul
întregului semestru (rezultatele
verificărilor efectuate la
10.5 Seminar/
seminarii).
Laborator
Frecvenţă; elaborarea unor
lucrări de seminar; parcurgerea
bibliografiei; participarea la
dezbaterile din seminar.
10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Examinare scrisă

50%

Lucrări scrise ; dezbateri
orale.

50%

Capacitatea de analiză a infracțiunilor din partea specială a Codului penal român.

Data completării
13.09.2021

Titular de curs
Prof. univ. dr. Tudorel Toader

Data avizării în departament
24.09.2021

Titular de seminar
judecător dr. Dinu Jelea

Director de departament
Lect. univ. dr. Carmen Moldovan

