
  

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2      curs 2 3.3  seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5      curs 28 3.6  seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 22 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 17 

Pregătire activitate de seminari/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17 
 

Tutoriat 0 
Examinări 2 
Alte activităţi ................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 58 
3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 
4  

(x 25 h. 
/ 1 

credit) 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Drept 
1.3 Departamentul  Drept public (I.F.) 
1.4 Domeniul de studii Drept (studii juridice) 
1.5 Ciclul de studii Studii de Licență 
1.6 Programul de studii / Calificarea Drept  

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei DREPT EXECUȚIONAL PENAL 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Mihai Dunea 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Mihai Dunea 

2.4 An de 
studiu III 2.5 Semestru 1 2.6 Tip de evaluare 

EVP 
(evaluare 

pe 
parcurs)

2.7 Regimul 
discipinei* OP. 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Drept constituțional  /     Teoria generală a dreptului – T.G.D.    / 
Drept penal – partea generală (mai ales DPPG II) 

4.2 De competenţe 

- Capacitate de sinteză și de analiză. 
- Capacitate de interpretare a unei norme juridice. 
- Capacitate de înțelegere a dispozițiilor legale și de corelare a acestora. 
- Stăpânirea unor cunoștințe elementare în domeniul juridic (ex.: normă 
juridică, raport juridic, izvor de drept, reguli de interpretare a normei juridice, 
tipuri și clasificarea sancțiunilor juridice, structura normei juridice și conținutul 
elementelor acesteia etc.).  
- Cunoașterea unor principii fundamentale ale întregului sistem de drept 
(principiul separației puterilor în stat, principiul egalității, principiul supremației 



  

 
 

 

 

 

Constituției și a legilor într-un stat de drept, principiul legalității etc.) 
- Cunoașterea / înțelegerea unor noțiuni de bază în materia dreptului penal 
(drept penal general), precum și a unor dispoziții legale (norme / principii), 
instituții și jurisprudență obligatorie în materie (ex.: sancțiuni de drept penal – 
sancțiuni penale: tipuri, forme, limite generale etc.; liberare condiționată; 
amânarea aplicării pedepsei; condamnare cu executare efectivă sau cu 
suspendarea sub supraveghere a executării; tipurile hotărârilor pronunțate de 
instanța penală etc.). 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
Achiziționarea Codului penal al României (la zi) și a unor acte 
normative (se vor indica la primul curs; în special: Legea nr. 
253/2013, Legea nr. 254/2013 ş.a.) 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului Aceleași ca pentru curs 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1.  Însuşirea, fixarea şi utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din domeniul juridico-penal / 
execuțional penal. 

C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice de identificare / recunoaştere / înţelegere / 
descifrare / analiză / soluţionare a problemelor specifice domeniului juridico-penal / execuțional 
penal. 

C3. Cunoaşterea legislaţiei româneşti în materie de drept execuțional; înţelegerea prevederilor legale 
în domeniu, pătrunderea configurării şi modului de funcţionare a instituţiilor specifice. 

C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor execuțional penale (și conexe acestora) din 
dreptul naţional corespunzător legislaţiei actuale. 

C5.  Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă 
concretă de drept execuțional penal. 

C6.   Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridico-penale / execuțional penale, în 
încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor efectivă, eficientă şi 
argumentată în mod rezonabil (satisfăcător). 

C7. Dobândirea aptitudinii de asimilare dinamică a transformărilor legislative și doctrinar-
jurisprudențiale care pot surveni pe parcursul studiilor (precum și ulterior), prin formarea 
flexibilității în înțelegerea, stăpânirea și interpretarea contextuală a informațiilor specifice 
materiei. 
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CT1. Realizarea sarcinilor  curriculare / profesionale (studențești, academice) în mod eficient şi 
responsabil, cu respectarea regulilor ştiinţifice şi deontologice specifice domeniului. 

CT2.  Evidenţierea abilităţilor de rezolvare eficientă a unor probleme specifice, atât în mod individual, 
cât şi prin probarea abilităţilor de efort integrat în cadrul unui colectiv. 

CT3.  Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate). 
CT4.  Întrebuinţarea noţiunilor, cunoştinţelor şi mecanismelor de relaţionare normală în mediul social, 

a interferenţelor dintre cunoştinţele de ordin general şi cele cu specific socio-uman (spirit civic, 
cultură filosofică, informaţii de natură istorică etc.) pentru explicarea, înţelegerea, pătrunderea, 
asimilarea informaţiei referitoare la mecanismele de funcţionare şi fundamentul unor instituţii 
juridico-penale / execuțional penale, precum şi pentru soluţionarea rezonabilă şi adecvată a 
unor tipuri de situaţii de fapt cu un grad sporit de relativitate. 

CT5. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare, de informare şi de formare profesională 
asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională 
(capacitatea de a apela la resurse şi materiale în format electronic: legislaţie, jurisprudenţă, 
dispoziţii de drept comparat etc.). 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

ie
c

tiv ul
 

ge

- Dobândirea şi aprofundarea de cunoştinţe specifice în materia dreptului (execuțional penal) / a 
științelor juridice – latură a științelor penale (materia  executării sancțiunilor de drept penal).  



  

 
 

 

- Însuşirea capacităţii de recunoaştere / identificare / prezentare / expunere a cunoştinţelor dobândite, 
prin raportare la situaţii teoretice dar şi exemple de tip practic (speţe).  

-  Dobândirea unui limbaj tehnico-juridic (de specialitate) corespunzător.  
- Dezvoltarea capacităţii de soluţionare a unor probleme specifice concrete, prin selectarea, 

coroborarea şi aplicarea bagajului informaţional de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe dobândite în 
domeniul juridico-penal şi în domeniile conexe acestuia. 

- Însuşirea şi aprofundarea cunoştinţelor de specialitate privind instituţiile fundamentale de drept 
execuțional penal şi instituţiile corespunzătoare acestora, prin prezentarea de probleme curente, de 
factură teoretică şi practică. 

7.
2 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice în ce constau instituțiile fundamentale ale dreptului execuțional penal și instituțiile de 

ramură subordonate acestora și cum funcționează mecanismele de executare a diverselor 
sancțiuni de drept penal (și alte măsuri dispuse în cursul procesului penal) 

 Descrie modul în care funcționează (din punct de vedere teoretic, dar și cu aplicabilitate practică) 
mecanismele care asigură funcționalitatea instituțiilor dreptului execuțional penal, fiind capabili să 
le exemplifice, prin intermediul ilustrării unor situații faptice (spețe), raportate la diverse norme de 
incriminare. 

 Utilizeze corespunzător terminologia juridico-penală / execuțional penală de specialitate, precum 
și să utilizeze dispozițiile legale în vigoare, cunoștințele dezvoltate în doctrina de specialitate și 
jurisprudența obligatorie în domeniu, pentru a soluționa diverse situații practice (spețe), ori 
subiecte teoretice de evaluare (grile, subiecte de sinteză ori de analiză etc.). 

 Analizeze un text normativ în domeniul juridico-penal / execuțional penal, identificând corect toate 
elementele componente ale acestuia, mesajul transmis, sancțiunea incidentă în ipoteza 
nerespectării sale, cu reținerea capacității de a-l interpreta, inclusiv prin corelare cu alte dispoziții 
legale. 

 Calculeze impactul produs, în practică, ca urmare a unei potențiale modificări normative expres 
indicate, precum și să calculeze consecințele juridice care ar decurge, în sarcina unui anume 
subiect de drept, în eventualitatea nerespectării anumitor dispoziții legale, în situații faptice anume 
determinate. 

8. Conţinut 

8.1 Curs 
(14 x 2h.) Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 

 
Curs I. Generalităţi privind dreptul 
execuțional penal – introducere în 
studiul disciplinei și recapitularea 
unor noțiuni de bază. 
 
I.1. Noţiuni introductive / generalităţi 
privind dreptul execuţional penal şi 
conţinutul de studiu al disciplinei 
(definiţie, obiect, scop, principii, legături 
cu alte ramuri de drept şi locul în cadrul 
sistemului de drept etc.).  
I.2. Recapitularea ansamblului 
sancţiunilor de drept penal (pedepse, 
măsuri educative şi măsuri de 
siguranţă) din dreptul penal general. 
I.3.  Identificarea legislaţiei naţionale 
relevante în materie de drept 
execuţional penal. 
I.4.  Identificarea unor noţiuni şi 
instituţii (inclusiv sensul unor 
termeni) relevante / relevanţi în 

Prelegere; 
Expunere; 
Dezbatere (interactivitate / 
dinamism);  
Dialog (profesor – studenţi; 
studenţi – studenţi) 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  



  

 
 

dreptul execuţional penal. 

2. 

 
Curs II.   Executarea pedepselor 
principale aplicate persoanelor 
fizice: pedepsele principale privative 
de libertate – detențiunea pe viață și 
închisoarea (I). 
 
II.1. Studiul dispozițiilor legale în 
materie cuprinse în Codul penal. 
II.2.  Studiul dispozițiilor legale în 
materie cuprinse în Codul de procedură 
penală . 
II.3. (în special)  Studiul dispozițiilor 
legale în materie cuprinse în Legea nr. 
254/2013 . 
II.4. Accent pus în special pe:  categorii 
de penitenciare; regimurile de 
executare; condițiile de detenție și 
procedura internării; reguli de ordine 
interioară în penitenciare; abateri și 
sancțiuni. 
 

Prelegere; 
Expunere; 
Dezbatere (interactivitate / 
dinamism);  
Dialog (profesor – studenţi; 
studenţi – studenţi) 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  

3. 

 
Curs III.   Executarea pedepselor 
principale aplicate persoanelor 
fizice: pedepsele principale privative 
de libertate – detențiunea pe viață și 
închisoarea (II). 

 
III.1. Studiul dispozițiilor legale în 
materie cuprinse în Codul penal. 
III.2.  Studiul dispozițiilor legale în 
materie cuprinse în Codul de procedură 
penală . 
III.3. (în special)  Studiul dispozițiilor 
legale în materie  cuprinse în Legea nr. 
254/2013 . 

III.4. Accent pus în special pe:   drepturi 
și obligații ale persoanelor deținute; 
munca și activitățile desfășurate de 
persoanele condamnate; liberarea 
condiționată; întreruperea executării 
pedepsei . 

Prelegere; 
Expunere; 
Dezbatere (interactivitate / 
dinamism);  
Dialog (profesor – studenţi; 
studenţi – studenţi) 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  

4. 

 
Curs IV.  Executarea pedepselor 
principale aplicate persoanelor fizice 
- pedepsele neprivative de libertate 
(amenda penală) și executarea 
pedepselor secundare 
(complementare și accesorie) 
aplicate persoanei fizice. 
 
IV.1. Studiul dispozițiilor legale în 
materie cuprinse în Codul penal. 

Prelegere; 
Expunere; 
Dezbatere (interactivitate / 
dinamism);  
Dialog (profesor – studenţi; 
studenţi – studenţi) 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  



  

 
 

IV.2.  Studiul dispozițiilor legale în 
materie cuprinse în Codul de procedură 
penală . 
IV.3. (în special)  Studiul dispozițiilor 
legale în materie cuprinse în Legea nr. 
253/2013 . 
IV.4.  Înlocuirea pedepsei amenzii cu 
închisoarea. 
IV.5. Raportări punctuale la executarea 
fiecăreia dintre pedepsele 
complementare aplicabile persoanei 
fizice. 
IV.6. Particularități ale executării 
pedepsei accesorii față de pedeapsa 
complementară a interzicerii exercitării 
unor drepturi; distincții între ipoteza în 
care pedeapsa principală este 
detențiune pe viață și ipoteza în care 
pedeapsa principală este închisoarea. 
 

5. 

 
Curs V.  Executarea pedepselor 
principale (amenda penală) şi 
secundare (complementare) aplicate 
persoanelor juridice . 
 
V.1. Studiul dispozițiilor legale în 
materie cuprinse în Codul penal. 
V.2.  Studiul dispozițiilor legale în 
materie cuprinse în Codul de procedură 
penală . 
V.3. (în special)  Studiul dispozițiilor 
legale în materie cuprinse în Legea nr. 
253/2013. 
 

Prelegere; 
Expunere; 
Dezbatere (interactivitate / 
dinamism);  
Dialog (profesor – studenţi; 
studenţi – studenţi) 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  

6. 

Curs VI.  Executarea măsurilor (de 
supraveghere) / obligaţiilor / 
sancţiunilor din hotărârile penale 
definitive care reprezintă alternative 
ale condamnării (renunţarea la 
aplicarea pedepsei; amânarea 
aplicării pedepsei).  Executarea 
obligaţiilor stabilite de procuror în 
cazul renunţării la urmărirea penală. 
 
VI.1. Studiul dispozițiilor legale în 
materie cuprinse în Codul penal. 
VI.2.  Studiul dispozițiilor legale în 
materie cuprinse în Codul de procedură 
penală . 
VI.3. (în special)  Studiul dispozițiilor 
legale în materie cuprinse în Legea nr. 
253/2013. 

Prelegere; 
Expunere; 
Dezbatere (interactivitate / 
dinamism);  
Dialog (profesor – studenţi; 
studenţi – studenţi) 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  

7. 

Curs VII.   Executarea măsurilor (de 
supraveghere) / obligaţiilor / 
sancţiunilor din hotărârile de 
condamnare dispuse cu 

Prelegere; 
Expunere; 
Dezbatere (interactivitate / 
dinamism);  

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 



  

 
 

suspendarea sub supraveghere a 
executării pedepsei, sau incidente în 
caz de liberare condiționată.  
 
VII.1. Studiul dispozițiilor legale în 
materie cuprinse în Codul penal. 
VII.2.  Studiul dispozițiilor legale în 
materie cuprinse în Codul de procedură 
penală . 
VII.3. (în special)  Studiul dispozițiilor 
legale în materie cuprinse în Legea nr. 
253/2013. 

Dialog (profesor – studenţi; 
studenţi – studenţi) 
 
 

lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  

8. 

Curs VIII.  Executarea măsurilor 
educative (I): măsurile educative 
neprivative de libertate . 
 
VIII.1. Studiul dispozițiilor legale în 
materie cuprinse în Codul penal. 
VIII.2.  Studiul dispozițiilor legale  în 
materie  cuprinse în Codul de 
procedură penală . 
VIII.3. (în special)  Studiul dispozițiilor 
legale  în materie  cuprinse în Legea nr. 
253/2013. 

Prelegere; 
Expunere; 
Dezbatere (interactivitate / 
dinamism);  
Dialog (profesor – studenţi; 
studenţi – studenţi) 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  

9. 

Curs IX.  Executarea măsurilor 
educative (II): măsurile educative 
privative de libertate . 
 
IX .1. Studiul dispozițiilor legale  în 
materie  cuprinse în Codul penal. 
IX .2.  Studiul dispozițiilor legale  în 
materie  cuprinse în Codul de 
procedură penală . 
IX .3. (în special)  Studiul dispozițiilor 
legale  în materie cuprinse în Legea nr. 
254/2013. 

Prelegere; 
Expunere; 
Dezbatere (interactivitate / 
dinamism);  
Dialog (profesor – studenţi; 
studenţi – studenţi) 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  

10. 

Curs X.  Executarea măsurilor de 
siguranţă. 
 
X.1. Studiul dispozițiilor legale  în 
materie  cuprinse în Codul penal. 
X .2.  Studiul dispozițiilor legale  în 
materie  cuprinse în Codul de 
procedură penală . 
X .3. (în special)  Studiul dispozițiilor 
legale  în materie  cuprinse în Legile nr. 
253 și 254/2013. 

Prelegere; 
Expunere; 
Dezbatere (interactivitate / 
dinamism);  
Dialog (profesor – studenţi; 
studenţi – studenţi) 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  

11. 

Curs XI.  Executarea măsurilor 
preventive. 
 
XI.1. Studiul dispozițiilor legale  în 
materie  cuprinse în Codul penal. 
XI .2.  Studiul dispozițiilor legale  în 
materie cuprinse în Codul de procedură 
penală . 
XI .3. (în special)  Studiul dispozițiilor 
legale  în materie  cuprinse în Legile nr. 

Prelegere; 
Expunere; 
Dezbatere (interactivitate / 
dinamism);  
Dialog (profesor – studenţi; 
studenţi – studenţi) 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  



  

 
 

253 și 254/2013. 

12. 

Curs XII.  Legislaţie (și jurisprudență) 
supranaţionallă în materia dreptului 
execuţional penal. 
 
XII.1. Regulile penitenciare europene  - 
Recomandarea Comitetului de miniștri 
ai statelor membre, referitoare la 
regulile penitenciare europene 
REC(2006)2. 
XII.2. Regulile de la Beijing ( 
Organizaţia Naţiunilor Unite – Rezoluţia 
40/33 din 29 nov. 1985. Ansamblul 
regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu 
privire la administrarea justiţiei pentru 
minori). 
XII.3.  Dispoziții, standarde și 
jurisprudență (selectivă) CEDO în 
materie. 
XII.4. Etc... 

Prelegere; 
Expunere; 
Dezbatere (interactivitate / 
dinamism);  
Dialog (profesor – studenţi; 
studenţi – studenţi) 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  

13. 

Curs XIII. Fixarea unor noțiuni / 
instituții anterior predate - prin 
expuneri ale practicienilor / dialog cu 
practicienii (magistrați; personal din 
cadrul ANP; consilieri de probațiune 
etc.). / Alternativă: aprofundarea 
unor noţiuni din temele anterior 
predate (detalierea unor instituţii 
care prin importanţă justifică o mai 
accentuată aplecare asupra 
studiului). 
 
XIII.1. Perspectiva execuțional-penală a 
magistratului (procuror și / sau 
judecător). 
XIII.2.  Perspectiva execuțional-penală 
a avocatului . 
XIII.3.  Perspectiva execuțional-penală 
a personalului ANP . 
XIII.4.  Perspectiva execuțional-penală 
a personalului serviciului de probațiune 
. 
 

Prelegere; 
Expunere; 
Dezbatere (interactivitate / 
dinamism);  
Dialog (profesor – studenţi; 
studenţi – studenţi) 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  

14. 

Curs XIV. Recapitularea și fixarea 
unor noțiuni; lămuriri suplimentare 
în vederea evaluării; evaluare. 
 
XIV.1. Comunicare interactivă bazată 
pe inițiativa studenților. 
XIV.2. Comunicare interactivă bazată 
pe stimulare din partea cadrului 
didactic. 
XIV.3. Verificarea temeiniciei și gradului 
de înțelegere / capacității de explicare a 
instituțiilor și noțiunilor / proceselor / 

Prelegere; 
Expunere; 
Dezbatere (interactivitate / 
dinamism);  
Dialog (profesor – studenţi; 
studenţi – studenţi) 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  



  

 
 

mecanismelor studiate. 

 
 
Bibliografie (selectivă) : 

NU se impune în mod special nicio lucrare !
În măsura apariţiei unor lucrări relevante, în materie, după debutul anului universitar ,

 este posibilă indicarea suplimentară a acestora, ca elemente bibliografice, 
prin comunicare directă între cadrul didactic şi studenţii care au optat pentru disciplină.

 
Referinţe principale: 

- Ioan CHIŞ, Alexandru Bogdan Chiş, Executarea sancţiunilor penale, ediţia a II-a (revăzută şi adăugită), 
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2021 

- Carmen Adriana DOMOCOŞ, Drept execuţional penal . Curs universitar, Ed. ProUniversitaria, 2020. 
- Marcel Ioan RUSU,  Drept execuțional penal, Ed. Hamangiu, București, 2015. 
- . 
 
Referinţe suplimentare: 

- George ANTONIU, Tudorel TOADER (coordonatori) [autori: George ANTONIU, Gheorghe IVAN, Costică 
BULAI, Constantin MITRACHE, Bogdan Nicolae BULAI, Ioan MOLNAR, Constantin DUVAC, Ilie PASCU, 
Ioan GRIGA, Viorel PAŞCA, Ion IFRIM, Ovidiu PREDESCU]: „Explicaţiile noului Cod penal. Vol. II (art. 
53-187)”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.  

- William BRÂNZĂ, Drept execuțional penal. Legea nr. 254/2013. Comentarii și jurisprudență, Ed. 
Universul Juridic, București, 2015. 

- Gabriela-Nicoleta CHIHAIA,  Rolul şi activitatea judecătorului de supraveghere a privării de libertate, Ed. 
Universul Juridic, Bucureşti, 2018. 

- Ioan CHIȘ, Drept execuțional penal. Istoria închisorilor românești. Legislaţia închisorilor din feudalism 
până în anul 1989. Executarea pedepselor privative de libertate, Ed. Universul Juridic, 2013. 

- Edgar DUMBRAVĂ, Liberarea condiționată în noile coduri, Ed. Universul Juridic, 2016. 
- Andrei Viorel IUGAN, Drepturile persoanelor deținute, Ed. Universul Juridic, 2018. 
- Constantin MITRACHE, Cristian MITRACHE: „Drept penal român. Partea generală (conform noului Cod 

penal)”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019.   
- Florin STRETEANU, Daniel NIŢU: „Drept penal. Partea generală. Vol. II (curs universitar)”, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2018. 
- Mihail UDROIU: Sinteze de Drept penal. Partea generală, vol. I şi II, ediția 2, Ed. C.H. Beck, București, 

2021. 
- Suportul de curs (pentru uzul – principal – al studenţilor de la IFR) al titularului disciplinei – lect. univ. dr. 

Mihai DUNEA 
 

- Diverse reviste de specialitate în care au fost publicate materiale de interes pentru disciplină (ex.: 
Revista de practică penitenciară –ex.: http://anp.gov.ro/revista-de-practica-penitenciara/ ). 

- Materiale / documente (ex.: broșuri de prezentare, rapoarte, studii etc.) realizate oficial (Guvern, ANP 
s.a.) despre mediul penitenciar, executarea sancțiunilor de drept penal și alte subiecte de interes pentru 
materie (ex.: Broșura oficială de prezentare a sistemului penitenciar - http://anp.gov.ro/wp-
content/uploads/2017/04/Brosura-de-prezentare-a-sistemului-penitenciar-ilovepdf-compressed.pdf ), 
cele mai recente rapoarte anuale de activitate ale ANP (http://anp.gov.ro/wp-
content/uploads/2021/05/Raport-de-activitate-al-Administra%C8%9Biei-Na%C8%9Bionale-a-
Penitenciarelor-pe-anul-2020.pdf)  

 

- Orice altă lucrare de Drept execuțional penal (tratat, curs, monografie, articol etc.) și de Drept penal – partea generală, 
respectiv de Drept procesual penal (referitor la părțile conexe aspectelor și instituțiilor de executare a sancțiunilor de 
drept penal) care tratează  materia pre-indicată, în raport de stadiul curent al prevederilor normative (și al 
jurisprudenței obligatorii în domeniu)  sau chiar și  în raport de un stadiul anterior al prevederilor normative (și al 
jurisprudenței obligatorii în domeniu), dar (în acest din urmă caz) numai în privința aspectelor care nu au suferit 
modificări (esențiale), precum și  cu observarea și luarea în considerare numai a aspectelor care sunt încă de 
actualitate, respectiv cu selectarea și îndepărtarea aspectelor depășite din acestea, în raport de stadiul actual al 
legislației. 



  

 
 

 
 
Legislație și jurisprudență (la zi – actualizată): 
 
- obligatorie: 
- Legea nr. 253/2013 
- Legea nr. 254/2013 
- H.G. nr. 157 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 

privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal 

- Codul penal român în vigoare (Legea nr. 286/2009). 
- Codul de procedură penală român în vigoare (Legea nr. 135/2010). 
- Constituţia României. 
- Jurisprudenţă obligatorie (legată de materia din tematică), emanând de la Curtea Constituţională a 

României (C.C.R.) şi de la completul pentru judecarea recursurilor în interesul legii (R.I.L.), respectiv de 
la completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, prin pronunţarea unor hotărâri 
prealabile (H.P.), aparţinând instanței supreme (Î.C.C.J.). 
 

- suplimentar: 
- Recomandarea Comitetului de miniștri ai statelor membre, referitoare la regulile penitenciare europene 

REC(2006)2  
- Organizaţia Naţiunilor Unite – Rezoluţia 40/33 din 29 nov. 1985Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor 

Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing) 
- Alte acte normative complinitoare sau legi speciale de interes (ex.: Legea nr. 187/2012, de punere în 

aplicare a Codului penal; Hotărârea Guvernului nr. 389/2015 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de 
Reintegrare Socială a Persoanelor Private de Libertate, 2015 - 2019). 
 

Resurse internet (orientativ): 
- anp.gov.ro (site-ul oficial al Administrației Naționale a Penitenciarelor) 
- www.scj.ro (site-ul oficial al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României) 
- www.portal.just.ro (portalul instanţelor de judecată) 
- www.mpublic.ro (site-ul oficial al Ministerului Public) 
- www.ccr.ro (site-ul oficial al Curţii Constituţionale a României) 
- www.cdep.ro (site-ul oficial al Camerei Deputaţilor) 
- www.just.ro (site-ul oficial al Ministerului Justiţiei) 
- www.jurisprudenta.org (Jurindex – indexul jurisprudenţei naţionale) 

 
 
 

8.2 Seminar / Laborator 
(7 x 2h. = 14 x 1h.) Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 

Seminar I.  Introducere în studiul 
disciplinei; generalități; recapitularea 
unor cunoștințe de bază în materie, 
studiate la disciplina Drept penal 
general .  
 

.1. Indicarea bibliografiei. 
I.2. Comunicarea materialelor de lucru 
obligatoriu de procurat pentru activitatea 
de seminar (Legea nr. 253/2013; Legea 
nr. 254/2013; H.G. nr. 157 din 10 martie 
2016; Codul penal român în vigoare = 
Legea nr. 286/2009; Codul de procedură 
penală român în vigoare = Legea nr. 
135/2010; Constituţia României – toate: 
în vigoare, cu modificările la zi). 

- Conversaţie / dialog: cadru 
didactic – studenţi; studenţi – 
studenţi; 
- Dezbateri / analiză speţe. 
- Ascultare / verificare însuşire 
cunoştinţe; 
- Prezentare referate. 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  



  

 
 

I.3. Indicarea repartiţiei temelor de 
seminar pe parcursul semestrului. 
 I.4.  Recapitularea unor cunoștințe de 
bază în materie, studiate la disciplina 
Drept penal general (tipurile sancțiunilor 
de drept penal; tipurile hotărârilor 
pronunțate de instanța penală; formele / 
instituțiile individualizării judiciare și 
execuționale a pedepsei; etc.). 

2. 

Seminar II.  Executarea pedepselor 
principale privative de libertate; 
mediul penitenciar: regimuri de 
executare; procedura internării în 
penitenciar; abateri și sancțiuni în 
mediul penitenciar; drepturi și 
obligații ale persoanelor deținute .  
 
II.1. Pedepsele principale privative de 
libertate. 
II.2. Principiul legalității pedepselor. 
II.3.  Mediul penitenciar; tipuri de 
penitenciare (clasificări). 
II.4. Regimuri de executare a 
pedepselor privative de libertate. 
II.5. Procedura (etapele și conținutul 
procedurii) internării în penitenciar a 
unei persoane condamnate definitiv la o 
pedeapsă privativă de libertate. 
II.6. Abateri și sancțiuni în mediul 
penitenciar. Munca și activitățile 
desfășurate de persoanele private de 
libertate. 
II.7. Drepturile și obligațiile persoanelor 
deținute. 
II.8. Liberarea condiționată. 
II.9. Întreruperea executării pedepselor 
principale privative de libertate. 
II.10. Încetarea executării unei pedepse 
principale privative de libertate și 
punerea în libertate. 
II.11. Consecințele sustragerii de la 
executare; ipoteze; infracțiuni legate de 
executarea necorespunzătoare / 
neexecutarea pedepselor principale 
privative de libertate. 

- Conversaţie / dialog: cadru 
didactic – studenţi; studenţi – 
studenţi; 
- Dezbateri / analiză speţe. 
- Ascultare / verificare însuşire 
cunoştinţe; 
- Prezentare referate. 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  

3. 

Seminar III.  Executarea pedepselor 
neprivative de libertate pentru 
persoana fizică (amenda; pedepsele 
secundare) și pentru persoana 
juridică (amenda și pedepsele 
complementare). 
 
III.1. Pedeapsa principală neprivativă 
de libertate: amenda (penală) – pentru 
persoana fizică; pentru persoana 
juridică. 

- Conversaţie / dialog: cadru 
didactic – studenţi; studenţi – 
studenţi; 
- Dezbateri / analiză speţe. 
- Ascultare / verificare însuşire 
cunoştinţe; 
- Prezentare referate. 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  



  

 
 

III.2. Termen de plată a amenzii penale. 
Posibilitatea de eșalonare a plății 
amenzii.  
III.3. Consecințele neplății amenzii 
penale. Obligativitatea / posibilitatea 
înlocuirii amenzii penale aplicate 
persoanei fizice cu închisoarea.  
III.4. Analiza particularităților muncii 
neremunerate în folosul comunității 
dispusă ca alternativă de executare a 
amenzii penale în cazul neplății 
acesteia fără rea-credință. 
III.5. Pedepsele secundare pentru 
persoana fizică (complementare și 
accesorie) și pentru persoana juridică 
(complementare) – particularități ale 
executării acestora. 
III.6. Consecințele neexecutării 
imputabile a pedepselor neprivative de 
libertate; ipoteze; infracțiuni legate de 
executarea  necorespunzătoare / 
neexecutarea pedepselor neprivative 
de libertate. 

4. 

Seminar IV.  Aspecte privind 
executarea măsurilor educative . 
 
IV.1. Executarea măsurilor educative 
neprivative de libertate. 
IV.2.  Executarea măsurilor educative 
privative de libertate (locuri de 
executare; regimuri de executare; 
liberarea; posibilitatea executării în 
mediul penitenciar; etc.). 
IV.3. Consecințe ale executării 
necorespunzătoare / neexecutării 
măsurilor educative. Infracțiuni legate 
de executarea măsurilor educative. 
 

- Conversaţie / dialog: cadru 
didactic – studenţi; studenţi – 
studenţi; 
- Dezbateri / analiză speţe. 
- Ascultare / verificare însuşire 
cunoştinţe; 
- Prezentare referate. 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  

5. 

Seminar V.   Aspecte privind 
executarea măsurilor de siguranță . 
 
V.1. Executarea măsurilor de siguranță 
de ordin medical (privativă și 
neprivativă de libertate).  
 V.2.  Executarea măsurii de siguranță 
restrictive de drepturi.  
V.3. Executarea măsurilor de siguranță 
de natură patrimonială. 
V.4. Consecințele executării 
necorespunzătoare / neexecutării 
măsurilor de siguranță. Infracțiuni 
legate de executarea măsurilor de 
siguranță. 

- Conversaţie / dialog: cadru 
didactic – studenţi; studenţi – 
studenţi; 
- Dezbateri / analiză speţe. 
- Ascultare / verificare însuşire 
cunoştinţe; 
- Prezentare referate. 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  

6. 

Seminar VI.  Aspecte privind 
executarea măsurilor preventive și a 
măsurilor de supraveghere, 
respectiv a obligațiilor impuse în 

- Conversaţie / dialog: cadru 
didactic – studenţi; studenţi – 
studenţi; 
- Dezbateri / analiză speţe. 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 



  

 
 

cadrul unor instituţii de 
individualizare. 
 
VI.1. Executarea măsruilor preventive . 
VI.2. Executarea obligaţiilor care pot fi 
dispuse prin soluţia de renunţare la 
urmărirea penală. 
VI.3. Avertismentul în cazul renunţării la 
aplicarea pedepsei . 
 VI.4. Executarea măsurilor de 
supraveghere şi a obligaţiilor în caz de: 
amânare a aplicării pedepsei; 
suspendare sub supraveghere a 
executării pedepsei; liberare 
condiţionată. 

- Ascultare / verificare însuşire 
cunoştinţe; 
- Prezentare referate. 
 
 

lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  

7. 

Seminar VII. Aspecte privind 
standardele supranaţionale în 
domeniul execuţional penal. Fixarea 
şi recapitularea materiei predate pe 
întreg parcursul semestrului. 
Pregătirea evaluării finale. 
 
VII.1.  Aspecte privind standardele 
supranaţionale în domeniul execuţional 
penal (legislaţie şi jurisprudenţă: UE, 
CEDO, ONU...). 
VII.2.  Fixarea şi recapitularea materiei 
predate pe întreg parcursul semestrului 
(discuţii libere, sesiune de întrebări şi 
răspunsuri). 
 VII.3.  Pregătirea evaluării finale; la 
solicitare,  comunicarea situaţiei 
individuale de seminar (în funcţie de 
evaluarea pe parcurs de până la acest 
moment final). 

- Conversaţie / dialog: cadru 
didactic – studenţi; studenţi – 
studenţi; 
- Dezbateri / analiză speţe. 
- Ascultare / verificare însuşire 
cunoştinţe; 
- Prezentare referate. 
 
 

2 ore  
 (sunt avute în vedere 
segmentele aferente 
acestei teme din 
lucrările indicate la 
resurse bibliografice – 
infra.) 
  

 
Bibliografie (selectivă) : 

NU se impune în mod special nicio lucrare !
În măsura apariţiei unor lucrări relevante, în materie, după debutul anului universitar ,

 este posibilă indicarea suplimentară a acestora, ca elemente bibliografice, 
prin comunicare directă între cadrul didactic şi studenţii care au optat pentru disciplină.

 
Referinţe principale: 

- Ioan CHIŞ, Alexandru Bogdan Chiş, Executarea sancţiunilor penale, ediţia a II-a (revăzută şi adăugită), 
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2021 

- Carmen Adriana DOMOCOŞ, Drept execuţional penal . Curs universitar, Ed. ProUniversitaria, 2020. 
- Marcel Ioan RUSU,  Drept execuțional penal, Ed. Hamangiu, București, 2015. 
- . 
 
Referinţe suplimentare: 

- George ANTONIU, Tudorel TOADER (coordonatori) [autori: George ANTONIU, Gheorghe IVAN, Costică 
BULAI, Constantin MITRACHE, Bogdan Nicolae BULAI, Ioan MOLNAR, Constantin DUVAC, Ilie PASCU, 
Ioan GRIGA, Viorel PAŞCA, Ion IFRIM, Ovidiu PREDESCU]: „Explicaţiile noului Cod penal. Vol. II (art. 
53-187)”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.  

- William BRÂNZĂ, Drept execuțional penal. Legea nr. 254/2013. Comentarii și jurisprudență, Ed. 
Universul Juridic, București, 2015. 



  

 
 

- Gabriela-Nicoleta CHIHAIA,  Rolul şi activitatea judecătorului de supraveghere a privării de libertate, Ed. 
Universul Juridic, Bucureşti, 2018. 

- Ioan CHIȘ, Drept execuțional penal. Istoria închisorilor românești. Legislaţia închisorilor din feudalism 
până în anul 1989. Executarea pedepselor privative de libertate, Ed. Universul Juridic, 2013. 

- Edgar DUMBRAVĂ, Liberarea condiționată în noile coduri, Ed. Universul Juridic, 2016. 
- Andrei Viorel IUGAN, Drepturile persoanelor deținute, Ed. Universul Juridic, 2018. 
- Constantin MITRACHE, Cristian MITRACHE: „Drept penal român. Partea generală (conform noului Cod 

penal)”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019.   
- Florin STRETEANU, Daniel NIŢU: „Drept penal. Partea generală. Vol. II (curs universitar)”, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2018. 
- Mihail UDROIU: Sinteze de Drept penal. Partea generală, vol. I şi II, ediția 2, Ed. C.H. Beck, București, 

2021. 
- Suportul de curs (pentru uzul – principal – al studenţilor de la IFR) al titularului disciplinei – lect. univ. dr. 

Mihai DUNEA 
 

- Diverse reviste de specialitate în care au fost publicate materiale de interes pentru disciplină (ex.: 
Revista de practică penitenciară –ex.: http://anp.gov.ro/revista-de-practica-penitenciara/ ). 

- Materiale / documente (ex.: broșuri de prezentare, rapoarte, studii etc.) realizate oficial (Guvern, ANP 
s.a.) despre mediul penitenciar, executarea sancțiunilor de drept penal și alte subiecte de interes pentru 
materie (ex.: Broșura oficială de prezentare a sistemului penitenciar - http://anp.gov.ro/wp-
content/uploads/2017/04/Brosura-de-prezentare-a-sistemului-penitenciar-ilovepdf-compressed.pdf ), 
cele mai recente rapoarte anuale de activitate ale ANP (http://anp.gov.ro/wp-
content/uploads/2021/05/Raport-de-activitate-al-Administra%C8%9Biei-Na%C8%9Bionale-a-
Penitenciarelor-pe-anul-2020.pdf)  

 

- Orice altă lucrare de Drept execuțional penal (tratat, curs, monografie, articol etc.) și de Drept penal – partea generală, 
respectiv de Drept procesual penal (referitor la părțile conexe aspectelor și instituțiilor de executare a sancțiunilor de 
drept penal) care tratează  materia pre-indicată, în raport de stadiul curent al prevederilor normative (și al 
jurisprudenței obligatorii în domeniu)  sau chiar și  în raport de un stadiul anterior al prevederilor normative (și al 
jurisprudenței obligatorii în domeniu), dar (în acest din urmă caz) numai în privința aspectelor care nu au suferit 
modificări (esențiale), precum și  cu observarea și luarea în considerare numai a aspectelor care sunt încă de 
actualitate, respectiv cu selectarea și îndepărtarea aspectelor depășite din acestea, în raport de stadiul actual al 
legislației. 

 
 
Legislație și jurisprudență (la zi – actualizată): 
 
- obligatorie: 
- Legea nr. 253/2013 
- Legea nr. 254/2013 
- H.G. nr. 157 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 

privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal 

- Codul penal român în vigoare (Legea nr. 286/2009). 
- Codul de procedură penală român în vigoare (Legea nr. 135/2010). 
- Constituţia României. 
- Jurisprudenţă obligatorie (legată de materia din tematică), emanând de la Curtea Constituţională a 

României (C.C.R.) şi de la completul pentru judecarea recursurilor în interesul legii (R.I.L.), respectiv de 
la completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, prin pronunţarea unor hotărâri 
prealabile (H.P.), aparţinând instanței supreme (Î.C.C.J.). 
 

- suplimentar: 
- Recomandarea Comitetului de miniștri ai statelor membre, referitoare la regulile penitenciare europene 

REC(2006)2  
- Organizaţia Naţiunilor Unite – Rezoluţia 40/33 din 29 nov. 1985Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor 

Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing) 
- Alte acte normative complinitoare sau legi speciale de interes (ex.: Legea nr. 187/2012, de punere în 

aplicare a Codului penal; Hotărârea Guvernului nr. 389/2015 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de 
Reintegrare Socială a Persoanelor Private de Libertate, 2015 - 2019). 



  

 
 

 

 

 
Resurse internet (orientativ): 

- anp.gov.ro (site-ul oficial al Administrației Naționale a Penitenciarelor) 
- www.scj.ro (site-ul oficial al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României) 
- www.portal.just.ro (portalul instanţelor de judecată) 
- www.mpublic.ro (site-ul oficial al Ministerului Public) 
- www.ccr.ro (site-ul oficial al Curţii Constituţionale a României) 
- www.cdep.ro (site-ul oficial al Camerei Deputaţilor) 
- www.just.ro (site-ul oficial al Ministerului Justiţiei) 
- www.jurisprudenta.org (Jurindex – indexul jurisprudenţei naţionale) 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina face parte din trunchiul materiilor juridice de specialitate, segmentul ştiinţelor penale, contribuind 
la pregătirea inițială și formarea juriştilor în materie penală (ramura de drept de apartenenţă generică – 
dreptul penal – aparținând „coloanei vertebrale” a oricărui sistem de drept). Studiul dreptului execuţional 
penal contribuie la mai buna înţelegere a unor instituţii aparţinând dreptului penal şi dreptului procesual 
penal, precum şi la urmărirea practică a consecinţelor finale ale comiterii unei infracţiuni (uneori chiar şi a 
unei simple fapte prevăzute de legea penală), împletindu-se inclusiv cu observaţiile teoretice ale 
Criminologiei (impactul unor teorii putând fi urmărit în concret, referitor la reeducarea consecutivă executării 
sancţiunilor de drept penal – şi nu numai). Se urmăreşte - pe cât posibil - şi introducerea, în mod controlat, a 
studenţilor, în spaţiul mediului penitenciar, prin vizite instituţionale de lucru (activitate practică), pentru a 
observa nemijlocit mediul şi condiţiile de detenţie, respectiv mecanismul de executare efectivă a unor 
sancţiuni penale, pentru a înţelege mai bine impactul şi consecinţele concrete ale actului criminal asupra 
infractorului. Studiul opţional al dreptului execuţional penal, la nivelul anului al 3-lea de studii de licență în 
Drept, implică familiarizarea studenților cu instituțiile și conceptele de bază în domeniul, precum și formarea 
unui minim limbaj de specialitate, dar şi înţelegerea, în linii generale, a principalelor mecanisme de 
executare concretă a sancţiunilor de drept penal, indiferent de tipul acestora, precum şi a unor măsuri 
preventive sau obligaţii / măsuri de supraveghere luate în cadrul unor instituţii de drept penal reprezentând, 
de regulă, forme de individualizare a sancţiunii. Practic, este urmărită finalitatea concretă a aplicării 
mecanismului de represiune socială reprezentat de dreptul penal şi dreptul procesual penal, a căror aplicare 
conduce la raportul de drept execuţional penal. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 
 

- Probarea asimilării / 
înțelegerii / stăpânirii 
corespunzătoare a 
aspectelor teoretice / 
practice predate / parcurse 
în timpul semestrului 
(rezolvarea subiectelor 
supuse soluționării în cadrul 
probei / probelor care 
constituie evaluarea finală, 
la un nivel minim de 
performanță – nota de 
promovare: 5). 
 
Avertizăm asupra faptului că, 
deși studenții pot consulta 
suportul de curs elaborat pentru 
studenții de la I.F.R., acesta nu 

- Sesiune ordinară: 
evaluare pe parcurs 
(EVP), incluzând minim 
un test scris intermediar 
(la seminar – a se vedea 
rubrica: evaluare de 
seminar), în cursul 
semestrului precum şi un 
test scris final 
(eliminatoriu).  
 
Suplimentar, în cadrul 
evaluării de parcurs de 
seminar, se acordă 
studenţilor posibilitatea 
de a elabora referate, 
suplimentar evaluărilor 
preindicate, individual sau 

50 % * 
*(eliminatoriu, în caz 

de nepromovare) 
 

(dacă evaluarea – 
testarea finală nu 
este promovată – 
notă minimă: 5 – 
disciplina nu este 

promovată, indiferent 
de nota obţinută pe 

parcurs, până în acel 
moment, la activitatea 
de seminar, dar este 
posibilă reevaluarea 
sub aspectul testării 
finale în sesiunea de 

restanţe; dacă la 
testarea finală se 

obţine notă de 
promovare, nota 

finală va fi rezultatul 



  

 
 

este un instrument de lucru 
dedicat pentru studiile cu 
frecvență, astfel încât  
stăpânirea (doar) a informațiilor 
aferente prezentării materiei din 
respectivul suport de curs nu 
poate garanta acestora 
obținerea unei note minime de 
promovare a disciplinei (5)! 

în echipă redusă (2-3 
persoane), care să fie 
susţinute (în sistem clasic 
sau online), iar evaluarea 
acestora să contribuie la 
notare. 
- Sesiune de restanțe: 
Examen cu test scris 
(clasic), complementar 
rezultatelor iniţial 
obţinute la seminar 
(promovarea seminarului 
este o condiţie sine qua 
non pentru reevaluarea din 
restanţă – seminarul 
nepromovat obligă 
studentul la refacerea 
acestuia) 

mediei aritmetice 
dintre nota de la 

testul final şi nota de 
la evaluarea de 

parcurs de la seminar  
- nota finală a 

activităţii de seminar) 

10.5 Seminar / Laborator 

 Se va aprecia - evalua:  
- frecventarea activă a 
activităţilor de seminar (cu 
prezenţă efectivă, în fizic, sau, 
alternativ, online);  
- elabrarea individuală / 
colectivă şi prezentarea 
(susţinerea) – cu prezenţă fizică 
sau, alternativ, online – a unor 
lucrări în cadrul activităților de 
seminar (ex.: referate); 
-  participarea efectivă la 
soluţionarea unor probleme de 
factură teoretică / practică în 
cadrul activităților de seminar 
(evaluare permanentă – orală) 
– cu prezenţă efectivă sau, 
alternativ, online;  
- rezolvarea corectă şi 
corespunzătoare a subiectelor 
incluse în evaluările scrise 
periodice de seminar (susţinute 
în condiţii de prezenţă fizică 
efectivă sau, alternativ, online). 
 

 Se urmăreşte ca studenţii să 
probeze:  

- parcurgerea bibliografiei; 
- recunoaşterea şi înţelegerea 
materiei în ansamblu şi sub 
aspectul unor subiecte 
punctuale; 
- capacitatea de prezentare 
activă a unor instituţii teoretice, 
precum şi capacitatea de 

- Verificare orală continuă 
(directă – interogații; 
indirectă – dialog) . 
Verificare scrisă (sunt 
posibile teste variate: tip 
grilă; tip clasic; tip speță; tip 
mixt – indicați argumentat 
valoarea de adevăr a unor 
afirmații) .  
 
Va exista minim un test 
scris intermediar, la 
seminar, pe parcursul 
semestrului, apoi un test 
scris final, în ultima 
săptămână de activitate 
didactică a semestrului. 
 
- Evaluarea unor proiecte 
(suplimentare) de 
seminar (rezolvarea unor 
spețe în grupuri de lucru, 
referate etc.) . 

50 % * 
*(eliminatoriu, în caz 

de nepromovare) 
 

 (doar în condiţiile în 
care nota obţinută la 

seminar, în cadrul 
evaluării pe parcurs, 
este de promovare – 
minim 5, studentul 

înscris la acest 
opţional va putea 

susţine testarea finală 
scrisă de la sfârşitul 
semestrului, urmând 
a se încheia media 

aritmetică dintre 
respectiva notă şi 

nota restului actvităţii 
pe parcurs – nota de 

la seminar ; 
nepromovarea 

seminarului este 
apreciată, generic, ca 
fiind echivalentă notei 

4; nepromovarea 
seminarul conduce la 
necesitate refacerii 

activităţii de seminar) 



  

 
 

explicare şi argumentare a 
rezolvării - soluţionării unor 
speţe (subiecte practice); 
- aptitudinea de susţinere a 
unei discuţii de specialitate în 
domeniul juridico-penal (în 
general) – execuţional penal (în 
special); 
- dobândirea unui limbaj tehnic 
de specialitate, atât prin 
capacitatea de a descifra 
semnificaţia unor interogaţii 
formulate cu utilizarea acestui 
limbaj, cât şi prin probarea 
capacităţii de a-l utiliza personal 
în exprimarea unor idei / 
formularea unor răspunsuri la 
interogaţiile astfel formulate. 

 Performanţă minimă de 
promovare (nota 5) în 
soluţionarea subiectelor supuse 
rezolvării prin modalitățile de 
evaluare anteindicate.

10.6 Standarde minime de performanţă (necesare pentru promovare): 
Probarea capacităţii de a utiliza un minim limbaj tehnic de specialitate (adecvat), de a efectua corelaţii între 
cunoştinţe aparţinând unor segmente variate din materia predată / parcursă, de a identifica şi rezolva 
satisfăcător subiecte - cu un grad redus, eventual mediu, de complexitate - în materie juridico-penală / 
execuţional-penală, de a argumenta / susţine motivat atât poziţii pro cât şi contra unor ipoteze de factură 
teoretică / practică specifice domeniul, aspecte reflectate (în particular) în: 
 

- Capacitatea de a identifica şi rezolva satisfăcător (rezonabil) subiecte de teorie din materia studiată. 
- Capacitatea de a identifica instituţii particulare ale dreptului execuţional penal, de a le integra în structura 

unor instituţii superioare (până la nivelul instituţiilor penale fundamentale), de a proba cunoaşterea în 
ansamblu a definiţiilor acestora, a condiţiilor lor principale de existenţă, a clasificărilor majore prezentate în 
doctrină, a mecanismului generic de funcţionare a acestora. 

- Capacitatea de a identifica probleme necontroversate de drept cuprinse în ipoteze de fapt expuse sub formă 
clară, specifică (studii de caz; speţe) şi de a le soluţiona (în esența lor) în mod (minim) argumentat. 

- Capacitatea de a indica soluţiile majore propuse ca rezolvări ale unor situaţii controversate recunoscute ca 
atare (şi de a opta, ulterior – motivat - pentru una dintre acestea). 

- Capacitatea de utiliza în exprimarea orală şi / sau scrisă un minim limbaj tehnic de specialitate în materie 
juridică (în general), penală şi execuţional penală (în special); 

- Capacitatea de a nu confunda instituţii diferite ale dreptului, noţiuni sau entităţi asemănătoare sub anumite 
aspecte (uneori pur formale, spre ex.: după denumire), dar distincte sub alte aspecte. 

- Capacitatea de a susţine (prezenta, expune) argumentat o idee tangentă cu materia de studiu. 
- Capacitatea de a dialoga liber și avizat pe marginea unor chestiuni din materie. 
- Capacitatea de a efectua corelaţii minime între diverse cunoștințe din materie, aparținând unor stadii de 

predare distincte (unități, teme de studiu separate), așadar unor instituții juridico-penale diverse. 
- Capacitatea de a efectua corelații minime între diverse cunoștințe de specialitate in materia dreptului 

execuţional penal și alte cunoștințe acumulate în domeniul dreptului, potrivit stadiului de promovare normal 
pentru poziția curentă ocupată în planul de învățământ (discipline studiate până în sem. I din anul al III-lea de 
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studiu al ciclului de studii de licență, inclusiv). 
- Capacitatea de a efectua minime corelații între diverse cunoștințe de specialitate în materia dreptului (în 
special a celui penal, mai ales execuţional penal) și un set minimal necesar de informații aferent bagajului de 
cunoștințe generale, normal acumulate în raport de vârsta și de stadiul de pregătire curent al evaluatului 
(student al Facultății de Drept, anul al 3-lea de studiu – studii universitare de licență). 


