
 

 

  

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA 

1.2 Facultatea / Departamentul FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii DREPT 

1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6 Programul de studii / Calificarea DREPT 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPT PENAL PARTE SPECIALĂ I 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Laura STĂNILĂ 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist.dr. Livia SUMĂNARU 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei Oblig 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 20 

Examinări  40 

Alte activităţi…………………………………… - 

3.7 Total ore studiu individual 69  

3.8 Total ore pe semestru 125  



 

 

3.9 Numărul de credite 5  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Teoria generală a dreptului; 

• Drept penal (partea generală) I; 

 

4.2 de competenţe  Utilizarea adecvată a noţiunilor specifice dreptului penal; 

 Participarea la luarea unor decizii cu referire la situaţii reale sau imaginare, 

prin asumarea de responsabilităţi specifice domeniului dreptului penal; 

 Utilizarea celor mai eficiente instrumente, tehnici de investigare a cauzelor şi 

condiţiilor fenomenului infracţional. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi 

cu echipament de predare multimedia. 

• În regim online cursul se va desfășura pe aplicația 

www.meet.google.com. Linkul și materialele vor fi 

disponibile pe Moodle – platforma de e-learning UVT –

 www.elearning.uvt.ro. 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet. 

• În regim online seminarul se va desfășura pe aplicatia 

www.meet.google.com. Linkul și materialele vor fi 

disponibile pe Moodle – platforma de e-learning UVT –

 www.elearning.uvt.ro. 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

http://www.meet.google.com/
http://www.elearning.uvt.ro/
http://www.meet.google.com/
http://www.elearning.uvt.ro/


 

 

C
o
m
p
et
en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice  

internaţionale, prin următorii descriptori: 

- identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi european şi a principalelor  

instrumente juridice internaţionale care au relevanţă pentru dreptul internaţional public; 

- explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor europene şi a prevederilor  

internaţionale prin utilizarea cunoştinţelor însuşite; 

- identificarea prevederilor legale din ordinea juridică internaţională, aplicabile într-un context  

determinat; 

- realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante 

care au  

incidenţă în rezolvarea unor situaţii specifice; 

- elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei internaţionale în vigoare. 

C.5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o  

problemă de drept concretă, prin următorii descriptori: 

- identificarea surselor de informare în domeniul dreptului (legislaţiei, doctrinei şi 

jurisprudenţei)  

aplicabilă la o problemă de drept, inclusiv utilizarea bazelor de date; 

- explicarea şi interpretarea surselor de informare în domeniul dreptului (legislaţia, doctrina şi  

jurisprudenţa) aplicabilă la o problemă de drept concretă; 

- selectarea informaţiilor necesare pentru rezolvarea unor probleme concrete; 

- evaluarea critică a textelor din legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă referitoare la o problemă  

de drept concretă; 

- elaborarea de proiecte profesionale utilizând legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa; 

- realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa  

referitoare la o problemă de drept concretă. 
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1. Cunoasterea regulilor de interpretarea unui text de incriminare -  

2. Intelegerea corelatiilor intre texte de incriminare din partea speciala a  

3. Codului penal si cele din partea generala  

4. Cunoasterea infractiunilor din partea speciala cu frecventa cea mai ridicată in practica 

judiciara  

5. Dezvoltarea capacitatii de a intelege si a aplica in practica judiciara textele de 

incriminare din partea speciala  

6. Dezvolarea abilitatii de analiza critica a textelor din partea speciala. 

7. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea 

regulilor deontologice specifice domeniului penal; 

8. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de 

interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice; 

9. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 

profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie 

internaţională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Însuşirea conţinutului infracţiunilor prevăzute în legislaţia  

• penală română în vigoare şi să poată analiza structural  

• conţinutul infracţiunilor; 

• Stimularea interesului pentru o abordare pluridisciplinară a  

• fenomenului infracţional; 



 

 

• Stimularea interesului pentru cercetare ştiinţifică în domeniu 

7.2 Obiectivele specifice • Formarea aptitudinilor necesare, în vederea încadrării corecte a 

faptelor penale săvârşite, dozarea pedepselor principale, stabilirea 

corespunzătoare a pedepselor complementare; 

• Formarea unei atitudini civile responsabile în sensul prevenirii şi 

combaterii fenomenului infracţional; 

• Dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea 

grupurilor sociale, angajarea în relaţii de parteneriat cu alte 

persoane – instituţii cu responsabilităţi similare; 

• Participarea la propria dezvoltare profesională. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Noţiuni generale 

1.1.Noțiuni generale privind structura 

conținutului infracțiunii. Recapitulare 

1.2.Noțiuni generale referitoare la infracţiunile 

contra persoanei și contra patrimoniului;  

Prelegere, 

curs interactiv,  

dezbatere,  

problematizare 

4 ore 

2. Infracțiuni contra vieții. Omuciderea 

(art.188-192 C.p.) 

 

Prelegere, 

curs interactiv,  

dezbatere,  

problematizare 

2 ore 

3. Infracțiuni contra integrității corporale sau 

sănătății (art. 193-188 C.p.) 

Prelegere, 

curs interactiv,  

dezbatere,  

problematizare 

4 ore 

4. Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de 

familie (art. 199-200 C.p.) 

5. Agresiuni asupra fătului (art. 201-202 C.p.) 

Prelegere, 

curs interactiv,  

dezbatere,  

problematizare 

4 ore 

6. Infracțiuni privind obligația de asistență a 

celor în primejdie (art. 203-204 C.p.) 

Prelegere, 

curs interactiv,  

dezbatere,  

problematizare 

4 ore 

7.Infracțiuni contra libertăți persoanei (art. 

205-208 C.p.) și traficul și exploatarea 

persoanelor vulnerabile (art. 209-217) 

Prelegere, 

curs interactiv,  

dezbatere,  

problematizare 

4 ore 

8.Infracțiuni contra libertății și integrității 

sexuale (art. 218-223 C.p.) 

Prelegere, 

curs interactiv,  

dezbatere,  

problematizare 

2 ore 

9.Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și 

vieții private (art. 224-227 C.p.) 

Prelegere, 

curs interactiv,  

dezbatere,  

problematizare 

4 ore 

 

10.Infracțiuni contra patrimoniului: furtul, 

tâlhăria, pirateria, infracțiuni contra 

patrimoniului prin nesocotirea încrederii (art. 

Prelegere, 

curs interactiv,  

dezbatere,  

4 ore 



 

 

228-248 C.p.) problematizare 

11.Infracțiuni contra patrimoniului: fraude prin 

sisteme informatice și mijloace de plată 

electronice, distrugerea și tulburarea de posesie 

(art. 249-256 C.p.) 

Prelegere, 

curs interactiv,  

dezbatere,  

problematizare 

4 ore 

12.Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de 

stat (art. 257-265) 

Prelegere, 

curs interactiv,  

dezbatere,  

problematizare 

2 ore 

Bibliografie 

A)Bibliografie obligatorie.  

1. V. Cioclei, Drept penal partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra patrimoniului. Ed. C H Beck. 

București, 2021.  

2. Laura Maria Stănilă, Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar. Editia a III-a, revizuita si adaugita, Ed. 

Universul Juridic, București 2020 

 

  

B)Bibliografie facultativă: 

1. Sergiu Bogdan, Doris Alina Șerban, Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra patrimoniului, contra 

autorității, de corupție, de serviciu, de fals și contra ordinii și liniștii publice, Editura Universul Juridic, 

București 2020; 

2. Sergiu Bogdan, Doris Alina Șerban, Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra 

înfăptuirii justiției, Editura Universul Juridic, București 2020; 

3. M.Udroiu, Sinteze de drept penal. Partea specială, Editura C.H.Beck, București, 2020 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni generale 

 

Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
2 ore 

2. Infracțiuni contra vieții. Omuciderea 

(art.188-192 C.p.) 

 

 

Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
2 ore 

3. Infracțiuni contra integrității corporale sau 

sănătății (art. 193-188 C.p.) 

Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
2 ore 

4. Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de 

familie (art. 199-200 C.p.) 

5. Agresiuni asupra fătului (art. 201-202 C.p.) 

Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
2 oră 

6. Infracțiuni privind obligația de asistență a 

celor în primejdie (art. 203-204 C.p.) 

Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
2 ore 

7.Infracțiuni contra libertăți persoanei (art. 

205-208 C.p.) și traficul și exploatarea 

persoanelor vulnerabile (art. 209-217) 

Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
2 ore 

9.Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și 

vieții private (art. 224-227 C.p.) 

Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
2 ore 

10.Infracțiuni contra patrimoniului: furtul, 

tâlhăria, pirateria, infracțiuni contra 

patrimoniului prin nesocotirea încrederii (art. 

228-248 C.p.) 

Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
2 ore 

11.Infracțiuni contra patrimoniului: fraude prin Discuții libere, rezolvare 2 ore 



 

 

sisteme informatice și mijloace de plată 

electronice, distrugerea și tulburarea de posesie 

(art. 249-256 C.p.) 

aplicații practice 

12. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera 

de stat (art. 257-265) 

Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
2 ore 

Bibliografie 

A)Bibliografie obligatorie.  

1. V. Cioclei, Drept penal partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra patrimoniului. Ed. C H Beck. 

București, 2021.  

2. Laura Maria Stănilă, Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar. Editia a III-a, revizuita si adaugita, Ed. 

Universul Juridic, București 2020 

 

B)Bibliografie facultativă: 

1. Sergiu Bogdan, Doris Alina Șerban, Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra patrimoniului, contra 

autorității, de corupție, de serviciu, de fals și contra ordinii și liniștii publice, Editura Universul Juridic, 

București 2020; 

2. Sergiu Bogdan, Doris Alina Șerban, Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra 

înfăptuirii justiției, Editura Universul Juridic, București 2020; 

3. M.Udroiu, Sinteze de drept penal. Partea specială, Editura C.H.Beck, București, 2020 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Întreaga activitate didactică aferentă acestei discipline urmărește dobândirea de către studenți a 

unor competențe profesionale care să le faciliteze acestora, la finalul studiilor de licență, 

integrarea pe piața muncii, în domeniile de activitate specifice. 
 

 

10.  Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Se verifică îndeplinirea de 

către fiecare student a 

standardelor minime de 

performanță, frecvenţă, 

parcurgerea bibliografiei,  

cunoaşterea informaţiei 

predate la curs, gradul de 

însuşire a limbajului de 

specialitate 

evaluare cu nota, examen oral și speță. 90% 

   

10.5 

Seminar / 

laborator 

Se verifică îndeplinirea de 

către fiecare student a 

standardelor minime de 

performanță, frecvenţă, 

Se rezolvă aplicații practice de către toți studenții 

împreună, precum și de fiecare student în parte, 

acordându-se notă individuală. 

10% 



 

 

elaborarea unor referate, 

teme de casă, teste, 

participarea la dezbateri, 

gradul de însuşire a 

limbajului de specialitate 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

1. Să folosească adecvat limbajul juridic propriu în elaborarea discursului oral sau scris; 

2. Să utilizeze adecvat a legislația din domeniu, în acord cu doctrina și cu jurisprudența în materie; 

3. Să rezolvae corect spețe; 

4. Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

5. Lucrarea să nu conţină erori grave; 

6. Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la minimum 70 % din cursuri; 

7. Activitate la seminar de 70 %. 

 

Data completării  

22.09.2021 

Semnătura titularului de curs 

Conf. Dr. Laura STĂNILĂ 

Semnătura titularului de seminar 

Asist dr. Livia SUMĂNARU 

Data avizării în catedră/departament Semnătura şefului catedrei/departamentului 

 


