
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2019 - 2020 

 
Anul de studiu III / Semestrul I 

 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Drept și Științe Sociale 

1.3. Departamentul  de Științe Juridice și Administrative 

1.4. Domeniul de studii Drept 

1.5. Ciclul de studii licență 

1.6. Programul de studii/calificarea avocat-261101,  jurisconsult-261102,  consilier juridic-261103 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Drept Penal Special  I 2.2. Cod disciplină DR III 1 

2.3. Titularul activităţii de curs Lazăr Augustin 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Căbulea Adrian 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

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 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat - 

Examinări 3 

Alte activităţi pregătire în sesiune 35 

 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sala dotată cu tablă 

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 
juridic 
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă 
de drept concretă 
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct 
de vedere juridic şi în soluţionarea lor 

Competenţe transversale - 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina are drept scop dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a 
ştiinţelor juridice la nivel european, în scopul asigurării, pentru aceştia, a 
unor noi perspective de angajare pe piaţa muncii internă şi internaţională. 

7.2 Obiectivele specifice -Iniţierea studenţilor în studiul Dreptului penal special; 
-Cunoaşterea fundamentelor teoretice ale obiectului şi metodelor de studiu 
ale Dreptului penal special; 



-Fixarea cunoştinţelor Dreptului penal special permite cursantului operarea 
cu instituţiile juridice de bază ale ştiinţelor penale şi aplicarea lor la situaţii 
juridice concrete; 
-Formarea deprinderilor de utilizare corectă a conceptelor Dreptului penal           
special. 

 
 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

1. Infracțiuni contra persoanei - infracțiuni contra vieții Prelegere, discuții  

2. Infracțiuni contra persoanei - infracțiuni contra integrității 

corporale sau sănătății 

Prelegere, discuții  

3. Infracțiuni contra persoanei - infracțiuni săvârșite asupra 

unui membru de familie 

Prelegere, discuții  

4. Infracțiuni contra persoanei - agresiuni asupra fătului, 

infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie 

Prelegere, discuții 
 

 

5. Infracțiuni contra persoanei - infracțiuni contra libertății 

persoanei, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile 

Prelegere, discuții  

6. Infracțiuni contra persoanei - traficul și exploatarea 

persoanelor vulnerabile 

Prelegere, discuții 
 

 

7. Infracțiuni contra persoanei - infracțiuni contra libertății și 

integrității sexuale 

Prelegere, discuții  

8. Infracțiuni contra persoanei - infracțiuni de aduc atingere 

domiciliului și vieții private 

Prelegere, discuții  

9. Infracțiuni contra patrimoniului - furtul Prelegere, discuții  

10. Infracțiuni contra patrimoniului - tâlhăria și pirateria Prelegere, discuții  

11. Infracțiuni contra patrimoniului - infracțiuni contra 

patrimoniului prin nesocotirea încrederii 

Prelegere, discuții  

12. Infracțiuni contra patrimoniului - fraude comise prin 

sisteme informatice și mijloace de plată electronice 

Prelegere, discuții  

13. Infracțiuni contra patrimoniului - distrugerea și tulburarea 

de posesie 

Prelegere, discuții  

14. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat Prelegere, discuții  

Bibliografie 
1. A. Lazăr – Conflictul de interese, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;  
2. M. Udroiu - Drept penal, partea specială, noul Cod penal ediția a V-a, Ed. C.H.Beck, București, 2018;  
3. G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L.V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F. Vasile - Codul penal. Comentariu pe articole. 
Editia a II-a. Ed. C.H. Beck 2017; 
4. G. Antoniu, T. Toader (coordonatori) - „Explicaţiile noului Cod penal. Vol. I – III (2015), vol. IV (2016),”, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti;  
5. T. Toader (coordonator) - „Noul Cod penal. Comentarii pe articole”, Ed. Hamangiu, Bucureşti,2014;  
6. Al. Boroi - Drept penal. Partea speciala. Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2016;  
7. V. Dobrinoiu ş.a. - Codul penal. Comentarii pe articole, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015; 
8. V. Cioclei ş.a. - Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Ed. C.H. Beck Bucureşti, 2015; 
9. V. Cioclei - Drept penal, Partea specială, Infracţiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului – cu referire la noul Cod 
penal, Ed. C.H. Beck, 2013. 

8.2. Seminar-laborator   

1. Infracțiuni contra persoanei - infracțiuni contra vieții Speţe, grile, dezbateri  

2. Infracțiuni contra persoanei - infracțiuni contra integrității 

corporale sau sănătății 

Speţe, grile, dezbateri  

3. Infracțiuni contra persoanei - infracțiuni săvârșite asupra 

unui membru de familie 

Speţe, grile, dezbateri  

4. Infracțiuni contra persoanei - agresiuni asupra fătului, 

infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie 

Speţe, grile, dezbateri  



5. Infracțiuni contra persoanei - infracțiuni contra libertății 

persoanei, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile 

Speţe, grile, dezbateri  

6. Infracțiuni contra persoanei - traficul și exploatarea 

persoanelor vulnerabile 

Speţe, grile, dezbateri  

7. Infracțiuni contra persoanei - infracțiuni contra libertății și 

integrității sexuale 

Speţe, grile, dezbateri  

8. Infracțiuni contra persoanei - infracțiuni de aduc atingere 

domiciliului și vieții private 

Speţe, grile, dezbateri  

9. Infracțiuni contra patrimoniului - furtul Speţe, grile, dezbateri  

10. Infracțiuni contra patrimoniului - tâlhăria și pirateria Speţe, grile, dezbateri  

11. Infracțiuni contra patrimoniului - infracțiuni contra 

patrimoniului prin nesocotirea încrederii 

Speţe, grile, dezbateri  

12. Infracțiuni contra patrimoniului - fraude comise prin 

sisteme informatice și mijloace de plată electronice 

Speţe, grile, dezbateri  

13. Infracțiuni contra patrimoniului - distrugerea și tulburarea 

de posesie 

Speţe, grile, dezbateri  

14. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat Speţe, grile, dezbateri  

Bibliografie 
1. A. Lazăr – Conflictul de interese, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;  
2. M. Udroiu - Drept penal, partea specială, noul Cod penal ediția a V-a, Ed. C.H.Beck, București, 2018;  
3. G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L.V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F. Vasile - Codul penal. Comentariu pe articole. 
Editia a II-a. Ed. C.H. Beck 2017; 
4. G. Antoniu, T. Toader (coordonatori) - „Explicaţiile noului Cod penal. Vol. I – III (2015), vol. IV (2016),”, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti;  
5. T. Toader (coordonator) - „Noul Cod penal. Comentarii pe articole”, Ed. Hamangiu, Bucureşti,2014;  
6. Al. Boroi - Drept penal. Partea speciala. Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2016;  
7. V. Dobrinoiu ş.a. - Codul penal. Comentarii pe articole, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015; 
8. V. Cioclei ş.a. - Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Ed. C.H. Beck Bucureşti, 2015; 
9. V. Cioclei - Drept penal, Partea specială, Infracţiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului – cu referire la noul Cod 
penal, Ed. C.H. Beck, 2013. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei a fost analizat în comisia de monitorizare şi evaluare a programului de studiu. Din comisie fac parte 
reprezentanţi ai angajatorilor şi asociaţiilor profesionale din domeniu. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 75% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Test de evaluare 25% 

10.6 Standard minim de performanţă: minim nota 5 
-Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată 
-Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect profesional 
-Realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o problemă de drept 
concretă 
-Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind rezolvarea problemelor juridice pe care le ridică o situaţie de fapt concretă 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
   
 
 



 

Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
b. Evaluare – mărire de notă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală  

10.4 Curs     
 
 

10.5 Seminar/laborator 
 

   
 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.*  

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

    
 
c. Evaluare – restanţă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală  

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 50%  
 
 

10.5 Seminar/laborator 
Referate, eseuri, proiecte etc. 

Prezentare la seminar 
50% 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.*,**  

Data completării Semnătura titularului de curs 

Semnătura titularului de 

seminar  

    

 

*Formulare orientativă 
**Dacă disciplina are prevăzute ore de laborator trebuie prevăzute modalitățile de recuperare a acestora.  


