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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea de Vest din 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 Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Universitare de masterat/Carieră judiciară 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept penal – Partea generală. Probleme teoretice și practice 

2.2 Titularul activităților de curs Conf. univ. dr. Pușcașu Voicu-Ionel 

2.3 Titularul activităților de seminar Conf. univ. dr.  Pușcașu Voicu-Ionel 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 învățământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 60 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 20 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 30 

Tutoriat  13 

Examinări  10 

Alte activități……………………………………  

3.7 Total ore studiu individual 133 

3.8 Total ore pe semestru 175 

3.9 Numărul de credite 7 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competențe   

 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 



5.1 de desfășurare a cursului   

5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului   

 

 

 

6. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora contribuie 

parcurgerea și promovarea disciplinei 

Cunoștințe 

1. Cunoașterea conceptelor fundamentale specifice materiei de 

studiu 

2. Cunoașterea modului de aplicare practică a conceptelor 

studiate. 

3. Deprinderea modului de redactare  unor acte juridice 

specifice materiei de studiu  

Abilități 

1. Definirea și utilizarea adecvată a termenilor juridici proprii 

disciplinei de Drept penal, Partea generală; 

2. Utilizarea adecvată a regulilor instituțiilor juridice proprii 

Dreptului penal, Partea generală; 

3. Evaluarea critică a textelor de legislație, doctrină și 

jurisprudență în materia Dreptului penal, Partea generală, 

referitoare la o problemă de drept concretă;  

4. Exerciții de încadrare juridică a unei situații de fapt 

5. Elaborarea unui studiu privind încadrarea juridică a unei 

situații de fapt sau particularitățile unei instituții juridice, prin 

analiza și corelarea aspectelor relevante din Dreptul penal 

general 

Responsabilitate 

și autonomie 

1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și 

responsabil; 

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

de interdisciplinaritate); 

3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de 

informare și de formare profesională asistată 
 

7. Conținuturi  

7.1 Curs Metode de predare Observații 

1. APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP ȘI SPAȚIU 

Extraactivitatea și extrateritorialitatea legii penale 

Principiile aplicării legii penale ȋn timp 

Principiile aplicării legii penale ȋn spațiu 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

4 ore 

2. TEORIA GENERALĂ A INFRACȚIUNII 

Definiția infracțiunii 

Trăsăturile caracteristice ale infracțiunii 

Clasificarea infracțiunilor 

Conținutul constitutiv generic al infracțiunii 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

3. CAUZELE JUSTIFICATIVE   

Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară 
Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 



4. CAUZELE DE NEIMPUTABILITATE 

Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară 
Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

5. FORMELE INFRACTIUNII INTENTIONATE 

Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară 
Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

6. UNITATEA SI PLURALITATEA DE INFRACTIUNI  

Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară 
Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

7. PLURALITATEA DE INFRACTORI  

Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară 
Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

8. SISTEMUL SANCȚIUNILOR PENALE:  

PEDEPSELE, MĂSURILE EDUCATIVE ȘI MĂSURILE DE 

SIGURANȚĂ 

Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

4 ore 

9. INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A PEDEPSELOR ȘI 

CELORLALTE SANCȚIUNI PENALE 

Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

10. RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE 

Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

11. CAUZELE DE ÎNLĂTURARE A RĂSPUDNERII 

PENALE 
Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

12. CAUZELE DE ÎNLĂTURARE A EXECUTĂRII 

PEDEPSEI ȘI A CONSECINȚELOR CONDAMNĂRII 
Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

Bibliografie : 

Obligatorie  

1. Voicu Pușcașu, Drept penal. Partea generală I, Curs Universitar, Editura Universul Juridic, București, 2020; 

2. Voicu Pușcașu, Noul Cod penal adnotat, Hamangiu, București, 2014; 

3. Jurisprudența obligatorie pentru aplicarea noilor coduri penale, ediția a 3a, Hamangiu, 2017; 

4. Georgiana Bodoroncea, Valerian Cioclei et alii, Codul penal, Comentariu pe articole, ediția a 2a, C.H. Beck, 

București, 2016; 

5. Florin Streteanu, Daniel Nițu, Drept penal, Partea generală, vol. I, Universul Juridic, București, 2014; 

6. Florin Streteanu, Daniel Nițu, Drept penal, Partea generală, vol. II, Universul Juridic, București, 2018; 

 

Facultativă 

1. Viorel Pașca, Drept penal, Partea generală, Universul Juridic, București, 2015; 

2. Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român, Partea generală, Universul Juridic, București, 

2016; 

3. Mihail Udroiu, Drept penal, Partea generală, ediția a 6a, C.H. Beck, București, 2019. 

 



 

7.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 

1. APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP ȘI SPAȚIU 

Extraactivitatea și extrateritorialitatea legii penale 

Principiile aplicării legii penale ȋn timp 

Principiile aplicării legii penale ȋn spațiu 

 

 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

2 oră 

2. TEORIA GENERALĂ A INFRACȚIUNII 

Definiția infracțiunii 

Trăsăturile caracteristice ale infracțiunii 

Clasificarea infracțiunilor 

Conținutul constitutiv generic al infracțiunii 

 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 

3. CAUZELE JUSTIFICATIVE   

Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară  
Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 

4. CAUZELE DE NEIMPUTABILITATE 

Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară 
Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 

5. FORMELE INFRACTIUNII INTENTIONATE 

Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară  
Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 

6. UNITATEA SI PLURALITATEA DE INFRACTIUNI  

Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară  
Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 

7. PLURALITATEA DE INFRACTORI  

Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară  
Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 

8. SISTEMUL SANCȚIUNILOR PENALE:  

PEDEPSELE, MĂSURILE EDUCATIVE ȘI MĂSURILE DE 

SIGURANȚĂ 

Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară  

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

2 oră 

9. INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A PEDEPSELOR ȘI 

CELORLALTE SANCȚIUNI PENALE 

Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară 

 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 

10. RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE 

Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară 

 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 



11. CAUZELE DE ÎNLĂTURARE A RĂSPUDNERII PENALE 

Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară  
Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 

12. CAUZELE DE ÎNLĂTURARE A EXECUTĂRII PEDEPSEI 

ȘI A CONSECINȚELOR CONDAMNĂRII 
Aspecte problematice de doctrină și practică judiciară  

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 

 

Bibliografie : 

Obligatorie  

1. Voicu Pușcașu, Drept penal. Partea generală I, Curs Universitar, Editura Universul Juridic, București, 2020; 

2. Voicu Pușcașu, Codul penal adnotat, vol. I și II, Universul Juridic, București, 2021; 

3. Jurisprudența obligatorie pentru aplicarea noilor coduri penale, ediția a 3a, Hamangiu, 2017; 

4. Georgiana Bodoroncea, Valerian Cioclei et alii, Codul penal, Comentariu pe articole, ediția a 3a, C.H. Beck, 

București, 2020; 

5. Florin Streteanu, Daniel Nițu, Drept penal, Partea generală, vol. I, Universul Juridic, București, 2014; 

6. Florin Streteanu, Daniel Nițu, Drept penal, Partea generală, vol. II, Universul Juridic, București, 2018; 

 

Facultativă 

1. Viorel Pașca, Drept penal, Partea generală, Universul Juridic, București, 2015; 

2. Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român, Partea generală, Universul Juridic, București, 

2016; 

3. Mihail Udroiu, Drept penal, Partea generală, ediția a 8a, C.H. Beck, București, 2021. 

 

 

 

 

8. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Drept penal – Partea generală este îndreptată înspre 

dobândirea de către masteranzi a unor competențe profesionale și transversale aprofundate care să le 

asigure acestora, la finalul studiilor ciclului de masterat, integrarea cât mai facilă pe piața muncii, în toate 

domeniile de activitate specifice materiei penale, și nu numai, și asigurarea unui randament profesional 

și unui nivel ridicat de cunoștințe profesionale de înaltă specializare 

 

9.  Evaluare 

Tip 

activitate 

9.1 Criterii de evaluare 9.2 Metode de evaluare 9.3 Pondere 

din nota 

finală 

9.4 Curs Se verifică îndeplinirea 

de către fiecare student a 

standardelor minime de 

performanță 

Evaluarea sumativă cu notă, obținută prin 

verificarea scrisă, respectiv din susținerea unui 

examen scris, pe o problemă de teorie generală 

a dreptului penal.  

50% 

9.5 

Seminar 

/ 

laborator 

Se verifică îndeplinirea 

de către fiecare student a 

standardelor minime de 

performanță 

Evaluarea cu notă, obținută prin chestionare 

orală continuă și susținerea unui referat/studiu 

scris, pe o temă din cele propuse de către 

conducătorul cursului la prima întâlnire 

didactică planificată. 

50% 

9.6 Standard minim de performanță 



1. folosirea adecvată a limbajului juridic propriu Dreptului penal – Partea generală în elaborarea 

discursului oral sau scris; 

2. elaborarea unui proiect profesional incluzând argumentarea metodelor, tehnicilor, procedurilor 

și instrumentelor aplicate pe baza principiilor, paradigmelor și conceptelor juridice specifice 

Dreptului penal – Partea generală;   

3. utilizarea adecvată a instituțiilor juridice din domeniul Dreptului penal – Partea generală, dar și 

a doctrinei și jurisprudenței în materie, în scopul soluționării unei probleme de drept concrete; 

4. realizarea unui proiect sau a unui studiu privind aspectele problematice de referință și de 

actualitate din materia Dreptului penal – Partea generală.  
 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

21.09.2021 

Data avizării în catedră/departament Semnătura șefului catedrei/departamentului 

 

 


