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FISA DISCIPLINEI 
2017-2018 

 

Denumirea disciplinei DREPT PENAL-PARTEA SPECIALĂ II 
Codul 
disciplinei 

DD.3.6.8. 

Anul de studiu III Semestrul* 6 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DF 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 6 

Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 64 Total ore pe semestru 120 

Titularul disciplinei Prof. dr. Valerian Cioclei, Conf. dr. Cristina Radu, Conf. dr. Nicolae-Bogdan Bulai 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 

  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de învățământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  14 
săptămâni x 2 h curs pe săptămână) 

Departamentul DREPT PENAL 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 56 28 28   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

 

Recomandate 

Drept penal - partea generală I, cod DD 2.3.22 

Drept penal - partea generală II, cod DD 2.4.27 

Drept penal - partea specială I, cod DD 3.5.40 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6  8. Pregătire prezentări orale 2 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 10  9. Pregătire examinare finală 14 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 5  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

10  12. Documentare pe INTERNET 2 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 4  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control 4  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 64 
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Competenţe generale  

1. Competenţe instrumentale 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 
 Capacitatea de organizare 
 Cunoştinţe generale de bază 
 Cunoştinţe de bază necesare unei profesii 
 Comunicarea scrisă şi orală în limba română 
 Capacitatea de a decide independent, fără imixtiuni şi influenţe 
 Capacitatea de a soluţiona probleme 
 Capacitatea de a lua decizii 
 Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric 
 Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii 

2. Competanţe interpersonale 

 Capacitatea de evaluare şi autoevaluare 
 Capacitatea de a lucra în echipă 
 Abilităţi interpersonale 
 Abilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară 
 Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii 
 Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea 
 Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei 

profesionale 

3. Competenţe sistemice 

 Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite 
 Abilităţi de cercetare 
 Capacitatea de a învăţa 
 Capacitatea de adaptare la noi situaţii 
 Creativitate 
 Abilităţi de conducător 
 Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a 

legislaţiei 
 Capacitatea de a interpreta legile 
 Abilitatea de a lucra independent 
 Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula 
 Preocuparea pentru obţinerea calităţii 
 Voinţa de a reuşi 
 Cunoaşterea jurisprudenţei 
 Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum şi cu 

tratatele şi cu convenţiile internaţionale 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere 

 cunoaşterea incriminărilor din Codul penal 
 înţelegerea structurii şi elementelor infracţiunii  
 înţelegerea corelaţiei între partea generală şi partea specială a dreptului penal  

2. Explicare şi interpretare 

 explicarea conţinutului diferitelor infracţiuni  
 interpretarea unor noţiuni utilizate de legiuitor la incriminarea unei fapte  
 explicarea corelaţiei între diferite incriminări   

3. Instrumental – aplicative 

 corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică  
 corelarea dispoziţiilor din partea generală cu normele de incriminare 
 realizarea încadrării juridice corecte a faptelor penale   

4. Atitudinale 

 înţelegerea importanţei Dreptului penal în asigurarea protecţiei unor valori sociale  
 înţelegerea necesităţii unei calificări corecte a faptei penale 
 promovarea unei atitudini favorabile respectării principiului legalităţii 
 promovarea unei atitudini creative în scopul optimizării legislaţiei şi practicii penale 
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Tabla de materii 

Tema I: Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat 

1. Infracţiuni contra autorităţii 

Ultrajul (art. 257); Uzurparea de calităţi oficiale (art. 258); Sustragerea sau distrugerea de 

înscrisuri (art. 259); Ruperea de sigilii (art. 260), Sustragerea de sub sechestru (art. 261). 

Tema II: Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei  

Nedenunţarea (art. 266); Omisiunea sesizării (art. 267); Inducerea în eroare a organelor 

judiciare (art. 268), Favorizarea făptuitorului (art. 269), Tăinuirea (art. 270), Obstrucţionarea 

justiţiei (art. 271), Influenţarea declaraţiilor  (art. 272), Mărturia mincinoasă (art. 273), 

Răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei (art. 274), Sustragerea sau distrugerea de probe ori de 

înscrisuri (art. 275), Compromiterea intereselor justiţiei (art. 277), Încălcarea solemnităţii şedinţei 

(art. 278), Ultrajul judiciar (art. 279), Cercetarea abuzivă (art. 280), Supunerea la rele tratamente 

(art. 281), Tortura (art. 282),  Represiunea nedreaptă (art. 283), Asistenţa şi reprezentarea 

neloială (art. 284), Evadarea (art. 285), Înlesnirea evadării (art. 286), Nerespectarea hotărârilor 

judecătoreşti (art. 287), Neexecutarea sancţiunilor penale (art. 288). 

Tema III: Infracţiuni de corupţie şi de serviciu 

1. Infracţiuni de corupţie 

Luarea de mită (art. 289), Darea de mită (art. 290), traficul de influenţă (art. 291), Cumpărarea 

de influenţă (art. 292), Fapte săvârşite de către membrii instanţelor de arbitraj sau în legătură cu 

aceştia (art. 293), Fapte săvârşite de către funcţionari străini sau în legătură cu aceştia (art. 

294). 

2. Infracţiuni de serviciu 

Delapidarea (art. 295), Purtarea abuzivă (art. 296), Abuzul în serviciu (art. 297), Neglijenţa în 

serviciu (art. 298), Folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual (art. 299), Uzurparea funcţiei (art. 

300), Conflictul de interese (art. 301), Violarea secretului corespondenţei (art. 302).  

Tema IV: Infracţiuni de fals 

1. Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori 

Falsificarea de monede (art. 310), Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată (art. 

311), Falsificarea de timbre sau efecte poștale (art. 312), Punerea în circulaţie de valori 

falsificate (art. 313), Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori (art. 314), Emiterea 

frauduloasă de monedă (art. 315), Falsificarea de valori străine (art. 316). 

2. Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare  

Falsificarea de instrumente oficiale (art. 317), Folosirea instrumentelor false (art. 318), 

Falsificarea de instrumente de autentificare străine (art. 319). 

3. Falsuri în înscrisuri  

Falsul material în înscrisuri oficiale (art. 320), Falsul intelectual (art. 321), Falsul în înscrisuri sub 

semnătură privată (art. 322), Uzul de fals (art. 323), Falsificarea unei înregistrări tehnice (art. 

324), Falsul informatic (art. 325), Falsul în declaraţii (art. 326), Falsul privind identitatea (art. 

327), Infracţiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin (art. 328). 
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Tema V: Infracţiuni contra siguranţei publice 

1. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice 

Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat (art. 334), Conducerea unui 

vehicul fără permis de conducere (art. 335), Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului 

sau a altor substanţe (art. 336), Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice 

(art. 337), Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia (art. 

338).  

Tema VI: Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială 

1. Infracţiuni contra familiei 

Bigamia (art. 376), Incestul (art. 377), Abandonul de familie (art. 378), Nerespectarea măsurilor 

privind încredinţarea minorului (art. 379), Împiedicarea accesului la învăţământul general 

obligatoriu (art. 380). 

Bibliografia 

 

1. Cristina Rotaru, Andra Trandafir, Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială II. Curs 
tematic, Ed. C.H. Beck, 2016. 
2. Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, Drept penal. Partea speciala. Caiet de seminar, ed. 2 
Editura C.H. Beck, 2014. 
3. Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, Andra Trandafir, Drept penal partea specială. Culegere de 
teste grilă pentru examenele de an, de licență și de admitere în profesii juridice Ed.3 Ed. C. H. 
Beck 2017 
4. Valerian Cioclei, Opinii juridice în cauze penale controversate Ed. C.H. Beck 2015 ( părțile 
corespunzătoare tematicii ) 

5. G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglai, L. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F. Vasile, 

Codul penal. Comentariu pe articole. Ed. C.H. Beck, ed. 2, 2016 ( părțile 

corespunzătoare tematicii ). 

6. Costică Bulai, Avram Filipaş, Constantin Mitrache, Bogdan Nicolae Bulai, Cristian Mitrache. 
Instituţii de drept penal, ediţia a IV-a, Editura Trei, Bucureşti, 2008; 
7. Tudorel Toader, Maria Ioana Michinici, Anda Ciocîntă-Crișu, Mihai Dunea, Ruxandra 
Răducanu, Sebastian Rădulețu – Noul Cod penal. Comentarii pe articole. Editura Hamangiu, 
București 2014 ( părțile corespunzătoare tematicii ). 
8. Noul Cod penal. Partea special. Perspectiva Clujeană (coordonator Sergiu Bogdan) Ed. 
Universul Juridic 2014( părțile corespunzătoare tematicii ) 
9. Cristina Rotaru, Infracţiuni de fals, Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007. 
10. Valerian Cioclei, Critica raţiunii penale. Studii de criminologie juridică şi drept penal, Editura 
C.H. Beck, 2009. 
11. C. Bulai, Curs de drept penal, Partea specială, vol. I, ediţia a II-a, Bucureşti, 1976; vol. II, 
1978;  
12. Oliviu Aug. Stoica, Drept penal, Partea specială, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 
1976;  
13. Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu, Constantin 
Bulai, Rodica Stănoiu, Victor Roşca, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. III, Partea 
specială,Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1971 şi vol. IV, Partea 
specială, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1972 şi Ediţia a II-a, 
Editura Academiei Române şi Editura ALL-BECK, Bucureşti, 2003;  
14. Codul penal Carol al II-lea, Adnotat de Constantin G. Rătescu, I. Ionescu Dolj, I. Gr. 
Perieţeanu, Vintilă Dongoroz, H. Aznavorian, Traian Pop, Mihail Papadopolu, N. Pavelescu: vol 
II, Partea specială şi vol III, Partea specială, Editura Librăriei SOCEC et Co., Bucureşti, 1937. 

Lista materialelor 
didactice necesare 

 
Calculator PC/Notebook, imprimantă laser+consumabile, copiator+consumabile, videoproiector 
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La stabilirea notei finale se iau în considerare 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 80% 

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

- testarea periodică prin lucrări de control   

- testarea continuă pe parcursul semestrului 20% 

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.  

- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 

 Lucrare scrisă descriptivă şi/sau test grilă 
 Examinare orală cu bilete 

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10 

 însuşirea cunoştinţelor de bază 
 obţinerea unui număr de 5 puncte din totalul 

de 10 repartizat pentru diferite categorii de 
subiecte 

 activitate în timpul semestrului 

 rezolvarea corectă şi completă a subiectelor de 
examen, inclusiv a întrebărilor suplimentare 

 participarea activă la seminar 

 
 

Data completării: 13.10.2017    Semnătura titularului: ____________________ 


