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Facultatea DREPT 
 
 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă DREPT 
 
 Total SI ST SF L P 

Programul de studii de 
licenţă  

DREPT 
 
 150  122  28   

 

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 
complementară, domeniu, specialitate) 

DF 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DI 

 

Discipline anterioare 
Condiţionate  

Recomandate  

 

Obiectivele 
disciplinei 

Obiectivul general 

Însuşirea principiilor, conceptelor, noţiunilor specifice dreptului penal, partea 

specială 

Cunoaşterea şi interpretarea legislaţiei in vigoare, prin raportarea la 

normele europene. 

Obiectivele specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi în măsură să : 

 explice structura de analiză a unei infracțiuni ; 

 descrie conținutul infracțiunilor; 

 interpreteze conținutul normelor de incriminare, prevăzute în partea 

specială a Codului penal, precum și în legile speciale; 

 analizeze legislația penală în vigoare; 

 interpreteze legislația penală națională prin raportare la normele 

europene ;  

 rezolve studii de caz. 

 

Competenţe profesionale 

C1. înțelegerea structurii de analiză a fiecărei infracțiuni în parte. 

C2. capacitatea de a realiza încadrarea juridică a diferitelor fapte concrete 
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C3. capacitatea de diferențiere a infracțiunilor 

C4. capacitatea de a integra cunoștințele dobândite în domeniul dreptului 

penal, în ansamblul cunoștințelor juridice 

 C5. capacitatea de a interpreta și aplica textul de lege. 

Competenţe transversale 

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. 

Conţinutul activităţilor 
(SI, ST, SF, L, P) 

I. Studiu individual prin materiale specifice ID/IFR 

1.  Prezentarea materiei ; structura cursului ; elemente de istorie a dreptului 

penal ; delimitări față de alte ramuri de drept. - 2 ore 

2.  Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni contra vieții 

Aspecte comune. Omorul; Omorul calificat; Uciderea la cererea victimei; 

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii; Uciderea din culpă - 2 ore 

3.  Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni contra integrității corporale 

sau sănătății. 

Aspecte comune. Lovirea sau alte violențe. Vătămarea corporală. Lovirile sau 

vătămările cauzatoare de moarte. Vătămarea corporală din culpă. Relele 

tratamente aplicate minorului. Încăierarea. - 2 ore  

4.  Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni săvârșite asupra unui membru 

de familie. 

Aspecte comune. Violența în familie. Uciderea ori vătămarea nou-năsutului 

săvârșită de către mamă. Agresiuni asupra fătului. Aspecte comune. 

Întreruperea cursului sarcinii.  - 2 ore 

5.  Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni contra libertății persoanei. 

Aspecte comune. Lipsirea de libertate în mod ilegal. Amenințarea. Șantajul. 

Hărțuirea - 2 ore 

6.  Infracțiuni contra persoanei.Traficul și exploatarea persoanelor 

vulnerabile. 

Aspecte comune. Sclavia. Traficul de persoane. Traficul de minori. - 2 ore 

7.  Infracțiuni contra persoanei.Traficul și exploatarea persoanelor 

vulnerabile. 

Supunerea la muncă forțată sau obligatorie. Proxenetismul. Exploatarea 

cerșetoriei. Folosirea unui minor în scop de cerșetorie. Folosirea serviciilor 

unei persoane exploatate. - 2 ore 



8.  Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni contra libertății și integrității 

sexuale. 

Aspecte comune. Violul. Agresiunea sexuală. Actul sexual cu un minor. 

Coruperea sexuală a minorilor. Racolarea minorilor în scopuri sexuale. 

Hărțuirea sexuală. - 2 ore 

9.  Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului 

și vieții private. 

Aspecte comune. Violarea de domiciliu. Violarea sediului profesional. 

Violarea vieții private. Divulgarea secretului profesional. - 2 ore 

10.  Infracțiuni contra patrimoniului. 

Aspecte comune. Furtul. Furtul calificat. Furtul în scop de folosință.  Tâlhăria. 

Tâlhăria calificată. Pirateria. Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea 

victimei. - 2 ore 

11.  Infracțiuni contra patrimoniului. Infracțiuni contra patrimoniului 

prin nesocotirea încrederii. 

Aspecte comune. Abuzul de încredere. Abuzul de încredere prin fraudarea 

creditorilor. Bancruta simplă. Bancruta frauduloasă. Gestiunea frauduloasă. - 

2 ore 

12.  Infracțiuni contra patrimoniului. Infracțiuni contra patrimoniului 

prin nesocotirea încrederii 

Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor. Înșelăciunea. 

Înșelăciunea privind asigurările. Deturnarea licitațiilor publice. Exploatarea 

patrimonială a unei persoane vulnerabile. - 2 ore 

13.  Infracțiuni contra patrimoniului. Fraude comise prin sisteme 

informatice și mijloace de plată electronice. 

Aspecte comune. Frauda informatică. Efectuarea de operațiuni financiare în 

mod fraudulos. Aceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod 

fraudulos. - 2 ore 

14.  Infracțiuni contra patrimoniului. Distrugerea și tulburarea de 

posesie. 

Aspecte comune. Distrugerea. Distrugerea calificată. Distrugerea din culpă. 

Tulburarea de posesie. - 2 ore 

I. Seminar faţă în faţă  

1. Prezentarea materiei ; structura cursului ; elemente de istorie a dreptului 

penal ; delimitări față de alte ramuri de drept. 

2. Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni contra vieții 



Aspecte comune. Omorul ; Omorul calificat ; Uciderea la cererea victimei ; 

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii ; Uciderea din culpă. 

1. 3. Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni contra integrității corporale sau 

sănătății. 

Aspecte comune. Lovirea sau alte violențe. Vătămarea corporală. Lovirile sau 

vătămările cauzatoare de moarte. Vătămarea corporală din culpă. Relele 

tratamente aplicate minorului. Încăierarea. 

4. 4. Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de 

familie. 

Aspecte comune. Violența în familie. Uciderea ori vătămarea nou-năsutului 

săvârșită de către mamă. 

Agresiuni asupra fătului. Aspecte comune. Întreruperea cursului sarcinii. 

5. 5. Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni contra libertății persoanei. 

Aspecte comune. Lipsirea de libertate în mod ilegal. Amenințarea. Șantajul. 

Hărțuirea 

6. 6. Infracțiuni contra persoanei. Traficul și exploatarea persoanelor 

vulnerabile. 

Aspecte comune. Sclavia. Traficul de persoane. Traficul de minori. 

7. 7. Infracțiuni contra persoanei. Traficul și exploatarea persoanelor 

vulnerabile. 

Supunerea la muncă forțată sau obligatorie. Proxenetismul. Exploatarea 

cerșetoriei. Folosirea unui minor în scop de cerșetorie. Folosirea serviciilor unei 

persoane exploatate. 

8. 8. Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni contra libertății și integrității 

sexuale. 

Aspecte comune. Violul. Agresiunea sexuală. Actul sexual cu un minor. Coruperea 

sexuală a minorilor. Racolarea minorilor în scopuri sexuale. Hărțuirea sexuală. 

9. 9. Infracțiuni contra persoanei. Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și 

vieții private. 

Aspecte comune. Violarea de domiciliu. Violarea sediului profesional. Violarea vieții 

private. Divulgarea secretului profesional. 

10. Infracțiuni contra patrimoniului. 

Aspecte comune. Furtul. Furtul calificat. Furtul în scop de folosință.  Tâlhăria. 

Tâlhăria calificată. Pirateria. Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei. 

11. Infracțiuni contra patrimoniului. Infracțiuni contra patrimoniului prin 

nesocotirea încrederii.  

Aspecte comune. Abuzul de încredere. Abuzul de încredere prin fraudarea 

creditorilor. Bancruta simplă. Bancruta frauduloasă. Gestiunea frauduloasă. 



12. Infracțiuni contra patrimoniului. Infracțiuni contra patrimoniului prin 

nesocotirea încrederii 

Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor. Înșelăciunea. Înșelăciunea 

privind asigurările. Deturnarea licitațiilor publice. Exploatarea patrimonială a unei 

persoane vulnerabile. 

13. Infracțiuni contra patrimoniului. Fraude comise prin sisteme 

informatice și mijloace de plată electronice. 

Aspecte comune. Frauda informatică. Efectuarea de operațiuni financiare în mod 

fraudulos. Aceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos. 

14. Infracțiuni contra patrimoniului. Distrugerea și tulburarea de posesie. 

Aspecte comune. Distrugerea. Distrugerea calificată. Distrugerea din culpă. 

Tulburarea de posesie. 

 

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice) E 

Stabilirea notei  finale 
(procente) 

- evaluare finală  70% 

- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.  

- 3 teste pe parcursul semestrului 

- teme de control 

30% 

Lista materialelor 
didactice necesare 
(suport de curs, ghid de 
studiu etc.) 

Suport curs, ghid de studiu, bibliografia recomandată 
 



Bibliografia 
recomandată 

Bibliografie  
 
Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială. Vol. I, ed. Universul 

Juridic, București, 2019; 

George Antoniu, Tudorel Toader (coord.), Explicațiile noului Cod penal, 

volumul I - V, ed. Universul Juridic, București, 2015, 2016; 

Tudorel Toader (coord.), Michinici Maria Ioana, Răducanu Ruxandra, 

Rădulețu Sebastian, Crișu- Ciocîntă Anda, Dunea Mihai, Noul Cod penal. 

Comentarii pe articole, ed. Hamangiu, București, 2014; 

 Valerian Cioclei, Drept penal. Partea speciala I. Editia 6 - a, Infractiuni 

contra persoanei si infractiuni contra patrimoniului, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2021; 

C. Rotaru, A-R Trandafir, V. Cioclei, Drept penal. Partea specială II, Curs 

tematic, Editura C H Beck, București, 2021; 

Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, ediția 5 – a, editura C H 

Beck, București, 2021; 

Sergiu Bogdan, Doris Alina Serban, Drept penal. Partea speciala. 

Infractiuni contra persoanei si contra infaptuirii justitiei, Editura Universul 

Juridic, București, 2017; 

Tudorel Toader ( coord.), Codex Penal – Codurile penale ale statelor 

membre ale Uniunii Europene, vol. I–V, Ministerul Justiției, Editura C.H. 

Beck, București, 2018; 

Tudorel Toader, Codul penal – Codul de procedură penală – decizii CCR, 

hotărâri CEDO, hotărâri CJUE, legislație conexă, editura Hamangiu, 

ediția 2022; 

Tudorel Toader, Marieta Safta, Constituția României – decizii CCR, 

hotărâri CEDO, hotărâri CJUE, legislație conexă, ediția 4 -a, Editura 

Hamangiu, București 2021.  

 

Coordonator de disciplină 

Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

 

    Prof. univ. dr. Tudorel TOADER 

 

 

 
Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – 
activităţi de laborator, lucrări practice; P – proiect; 
 
Data completării: 18.09.2022 

Data avizării în department: 23.09.2022 
 

                                                    Avizat:  

                                                    Prodecan pentru activitatea academică și relația cu studenții  

                                                                    Lect. univ. dr. Mihai Dunea 

 


