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I. PRELIMINARII
Formarea iniţială a asistenţilor judiciari și a grefierilor este un modul integru al activităţii de
formare profesională desfăşurat de Institutul Naţional al Justiţiei şi are ca scop instruirea
persoanelor implicate în vederea realizării cu succes a sarcinilor în cadrul activităţii în cadrul
instanţelor de judecată.
În acest context, cunoaşterea disciplinei dreptului penal are o importanţă deosebită, deoarece
face parte din disciplinele juridice fundamentale şi este aplicabilă în toate instanţele de drept
comun, cât şi în colegiile specializate a instanţelor ierarhic superioare.
II. COMPETENŢE
Cursul de drept penal constituie punctul principal în formarea viitorilor specialiști în
domeniul jurisprudenței penale și anume ce ține de competenţele de aplicare a normelor juridice
penale. Studierea dreptului penal formează abilităţi de analiză şi de soluţionare a unor probleme
juridice contradictorii ce vor apărea în legătură cu aplicarea legislației penale.
În acest sens, audienţii ce vor studia disciplina „Drept penal”, vor obține aptitudini de a
înţelege şi însuşi în profunzime toate aspectele ce țin de dreptul penal, precum și hotarul dintre
acțiunile/inacțiunile legale a cetățenilor și acțiunile/inacțiunile ce déjà sunt reflectate ca delicate,
prevăzute de legea penală, și nu în ultimul rând, interpretarea, din punct de vedere juridic, a
aspectelor penale.
Studierea acestei discipline va permite viitorilor specialişti, care vor activa în funcţia de
asistenți și grefieri să cunoască esenţa principalelor instituţii ale dreptului penal, să interpreteze
normele juridice penale, să aplice cunoştinţele teoretice la situaţiile din practica judiciară, să-şi
asume responsabilitatea faţă de consecinţele erorilor determinate de aplicarea incorectă a legii, să
redacteze hotărîri judecătoreşti, în care audientul să argumenteze darea unei soluţii juridice
pentru o anumită stare de fapt. Cunoştinţele obţinute în cadrul studiului disciplinei „Drept penal”
sunt indispensabile celor care urmează să îmbrăţişeze nobila profesie de judecător sau procuror,
or, ramura dreptului penal este una fundamentală în sistemul de drept contemporan.
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

	
  

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
să definească principiile de aplicare a legislaţiei penale;
să identifice elementele componenţii infracţiunii;
să stabilească criteriile de individualizare a pedepsei penale;
să determine cauzele care înlătură răspunderea penală;
să relateze modalităţile măsurilor de siguranţă în dreptul penal;
să explice calificarea infracţiunii pe diferite categorii de infracţiuni;
să interpreteze normele de drept din partea generală şi specială a Codului penal.
La nivel de aplicare:
să analizeze noţiunile din partea generală a Codului penal în coroborare cu tipul infracţiunii
din partea specială raportat la o situaţie de caz;
să aplice normele de drept relevante din Codul penal prin prisma hotărârilor Plenului Curţii
Supreme, avizelor consultative şi recomandărilor;
să argumenteze încadrarea faptelor ilegale în limitele prevederilor normelor de drept din
partea specială a Codului penal;
să compare norma penală relevantă speţei concrete cu modificările operate în legislaţia
penală prin prisma principiilor aplicării Codului penal;
să deducă metodologia în vederea stabilirii soluţiilor corecte în cadrul examinării speţelor de
caz;
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• să opereze cu noţiunile termenilor în dreptul penal prin prisma criteriilor aplicabile de
definire a acestora.
La nivel de integrare:
să aprecieze dosarele penale coroborând învinuirea înaintată persoanei cu probele anexate;
să estimeze circumstanţele care înlătură, liberează de răspunderea penală, consecinţele
condamnării sau pedeapsa penală, individualizează pedeapsa penală;
să proiecteze să ia decizii în vederea întocmirii actelor de procedură pe cauzele penale
distincte;
să propună soluţii la completarea conţinutului actelor judiciare în cadrul procesului penal

•
•
•
•

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denunirea
disciplinei
DREPT
PENAL

Formatori

Semestrul

Total
ore

Ore
curs

2015

28

8

Iurie IORDAN

Ore
practice Evaluarea
Teste pentru
evaluarea
cunoștințelor

20

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
d/o

TEMATICA

Ore
curs

Ore
practice

1.

Principiile aplicării dreptului penal. Componenţa infracţiunii.
Pluralitate de infracţiuni. Participaţia.

1

2

2.

Pedeapsa penală. Individualizarea pedepsei penale.

1

2

3.

Liberarea de răspundere penală şi liberarea de pedeapsa
penală. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei şi
cauzele care înlătură răspunderea penală.

1

2

4.

Măsurile de siguranţă. Calificarea infracţiunii.

1

1

5.

Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei.

1

2

6.

Infracţiuni privind viaţa sexuală.

1

2

7.

Infracţiuni contra patrimoniului.

1

2

8.

Infracţiuni în domeniul transporturilor.

1

1

9.

Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei.

3

10.

Infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera
publică.

3

TOTAL
	
  

8

20
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VI. UNITĂŢI TEMATICE
Unităţi tematice

a)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
b)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Strategii
Lucrul
didactice/
individual
Resurse
logistice
Tema 1. Principiile aplicării dreptului penal. Componenţa infracţiunii. Pluralitate de infracţiuni.
Participaţia.
Ore curs
Ore curs
Repere de conţinut
Curs/preleger
Brainstorming
e
Lectura
noţiunea şi importanţa componenţei infracţiunii;
Prelegerea cu
surselor din
elementele şi semnele componenţei infracţiunii;
aplicarea
Lista
coraportul dintre infracţiune şi componenţa infracţiunii;
bibliografică
discuției și
pluralitatea de infracţiuni: noţiune şi forme;
metodei
trăsăturile comune ale formelor de pluralitate de infracţiuni;
socratice.
condiţiile concursului de infracţiuni;
condiţiile stării de recidivă;
forme şi modalităţi ale concursului de infracţiuni şi ale recidivei;
conceptul, natura juridică şi condiţiile participaţiei;
participanţii la infracţiune: noţiune şi diferenţe specifice;
formele participaţiei: noţiune şi diferenţe specifice;
răspunderea penală a participanţilor la infracţiune;
favorizarea infractorului;
gradul de dependenţă între participanţi.
Ore practice
În cadrul orelor practice audienţii necesită:
să identifice elementele de extranietate în codul penal
să cunoască şi să utilizeze în practică principiile aplicării
legislaţiei penale
să definească noţiunea legală de componenţă a infracţiunii;
să realizeze caracterizarea elementelor componenţei infracţiunii;
să determine importanţa semnelor componenţei infracţiunii;
să clasifice semnele componenţei infracţiunii;
să clasifice componenţele infracţiunilor în funcţie de diverse
criterii;
să argumenteze importanţa componenţei infracţiunii;
să evalueze coraportul dintre infracţiune şi componenţa infracţiunii;
să definească în plan comparativ noţiunile de infracţiune unică şi
de pluralitate de infracţiuni;
să distingă formele pluralităţii de infracţiuni;
să determine natura juridică a repetării infracţiunii;
să compare concursul de infracţiuni cu repetarea infracţiunii;
să compare recidiva cu concursul de infracţiuni;
să determine condiţiile stării de recidivă;
să relateze despre participaţia penală ca formă a pluralităţii de
infractori;
să distingă participanţii la infracţiune şi formele participaţiei;
să determine particularităţile răspunderii penale a participanţilor la
	
  

Seminare
Studui de caz
Tablă
flipchart

Ore practice
Soluţionarea
speţelor.
Examinarea
dosarelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.
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infracţiune;
− să delimiteze implicarea la infracţiune de participaţia penală;
− să determine natura juridică a actelor de coautorat.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Tema 2. Pedeapsa penală şi individualizarea pedepselor
Ore curs
a)Repere de conţinut
conceptul de pedeapsă penală;
scopul şi funcţiile pedepsei penale;
clasificarea categoriilor pedepselor penale;
caracterizarea categoriilor pedepselor penale aplicabile persoanei
fizice/persoanei juridice;
modalitatea de executare a pedepselor aplicabile persoanei
fizice/persoanei juridice;
criteriile generale de individualizare a pedepselor;
individualizarea judiciară a pedepselor;
aplicarea pedepsei:
aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege;
aplicarea pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaştere a
vinovăţiei;
aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată;
aplicarea pedepsei pentru recidiva de infracţiuni;
aplicarea pedepsei pentru participaţie;
aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni;
aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe; aplicarea
pedepsei în cazul executării hotărârii unui stat străin;
modul determinării termenului pedepsei definitive în cazul
cumulării diferitelor pedepse, al înlocuirii pedepselor, precum şi al
computării arestului preventiv
Ore practice
b)În cadrul orelor practice audienţii necesită:
să determine specificul pedepsei penale în raport cu alte sancţiuni
juridice;
să determine trăsăturile pedepsei penale;
să identifice scopul şi funcţiile pedepsei penale;
să clasifice categoriile pedepselor penale în funcţie de diverse
criterii;
să determine categoriile pedepselor penale aplicate persoanelor
fizice;
să determine categoriile pedepselor penale aplicate persoanelor
juridice;
să argumenteze soluţia alegerii categoriei de pedeapsă penală în
cazul unei sancţiuni alternative;
să argumenteze necesitatea individualizării pedepselor;
să distingă formele de individualizare a pedepselor;
să determine mijloacele şi criteriile de individualizare a
pedepselor;
să clasifice şi să determine circumstanţele agravante şi cele
atenuante;
să estimeze pericolul social al infracţiunilor săvârşite cu
circumstanţe atenuante şi al celor săvârşite cu circumstanţe
agravante;
să determine efectele circumstanţelor agravante şi ale celor
	
  

Prelegerea cu
aplicarea
discuției în
interactiv.

Seminare
Studui de caz
Tablă
flipchart

Ore curs
Brainstorming
Lectura
surselor din
Lista
bibliografică

Ore practice
Soluţionarea
speţelor.
Examinarea
dosarelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.
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−
−

a)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

atenuante;
să argumenteze soluţia alegerii pedepsei în cazul concursului
dintre circumstanţele agravante şi cele atenuante;
să utilizeze adecvat prevederile normative privind aplicarea
pedepsei penale;
să realizeze calcularea termenilor pedepsei şi computarea arestului
preventiv.
Tema 3. Liberarea de răspundere penală şi liberarea de pedeapsă penală. Cauzele care înlătură
caracterul penal al faptei şi cauzele care înlătură răspunderea penală.
Ore curs
Ore curs
Repere de conţinut
Prelegere cu
Brainstorming
Lectura
discuții
noţiunea, temeiul şi condiţiile liberării de răspundere penală;
surselor din
interactive.
tipurile liberării de răspundere penală.
Lista
prescripţia tragerii la răspundere penală: termene şi efecte;
bibliografică
aplicarea prescripţiei tragerii la răspundere penală în unele situaţii
concrete;
noţiunea şi semnificaţia liberării de pedeapsă penală;
categoriile liberării de pedeapsă penală;
prescripţia executării sentinţei de condamnare;
conceptul cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei;
noţiunea, natura juridică, condiţiile şi efectele cauzelor care
înlătură caracterul penal al faptei prevăzute la art.36 – art.401 CP
RM;
comparaţia cauzelor care înlătură răspunderea penală sau
consecinţele condamnării;
amnistia;
graţierea;
împăcarea;
noţiunea de antecedente penale. Stingerea antecedentelor penale;
reabilitarea judecătorească. Deosebirea de reabilitarea persoanei în
procesul penal
Ore practice
b)În cadrul orelor practice audienţii necesită:
să definească noţiunea de liberare de răspundere penală;
să identifice temeiul şi condiţiile liberării de răspundere penală;
să caracterizeze tipurile liberării de răspundere penală;
Ore practice
să realizeze analiza comparativă a reglementării liberării de
Soluţionarea
Seminare
răspundere penală în legea penală în vigoare, în raport cu
speţelor.
Studui de caz
reglementarea în legea penală anterioară;
Examinarea
Tablă
să estimeze eficienţa diferitelor tipuri de liberare de răspundere
dosarelor.
flipchart
penală;
Întocmirea
să distingă categoriile liberării de pedeapsă penală;
proiectelor de
să transfere cunoştinţele, referitoare la instituţia liberării de
acte procesuale.
pedeapsă penală, în situaţiile din practica juridică;
să argumenteze alegerea categoriei liberării de pedeapsă penală;
să estimeze eficienţa aplicării unei sau altei categorii a liberării de
pedeapsă penală;
să compare liberarea de răspunderea penală cu liberarea de
pedeapsa penală;
să aplice regulile prescripţiei executării sentinţei de condamnare;
să compare trăsăturile diferitelor cauze care înlătură caracterul
penal al faptei;
să identifice condiţiile în care fiecare dintre cauzele, care înlătură
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−
−
−

−
−
−

a)

•
•
•
•

−
−
−

a)

•
•
•
•

b)

−
−
−
−
−
−

caracterul penal al faptei, este legală;
să determine efectul fiecăreia dintre cauzele care înlătură caracterul
penal al faptei;
să determine natura juridică a fiecărei cauze care înlătură
caracterul penal al faptei;
să sintetizeze asemănările şi deosebirile dintre cauzele care
înlătură caracterul penal al faptei şi cauzele care înlătură
răspunderea penală;
să clasifice cauzele care înlătură răspunderea penală sau
consecinţele condamnării;
să descrie condiţiile aplicării cauzelor care înlătură răspunderea
penală sau consecinţele condamnării;
să utilizeze instrumentarul dreptului penal pentru aplicarea
adecvată a cauzelor care înlătură răspunderea penală sau
consecinţele condamnării;
să estimeze efectele aplicării cauzelor care înlătură răspunderea
penală sau consecinţele condamnării.
Tema 4. Măsurile de siguranţă şi calificarea infracţiunilor
Ore curs
Repere de conţinut
scopul şi tipurile măsurilor de siguranţă;
aplicarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical;
aplicarea măsurilor de siguranţă cu caracter educativ;
expulzarea;
confiscarea specială.
Ore practice
b) În cadrul orelor practice audienţii necesită:
să distingă măsurile de siguranţă de pedepsele penale;
să argumenteze necesitatea aplicării măsurilor de siguranţă;
să determine natura juridică a măsurilor de siguranţă;
să relateze despre principiile de aplicare şi executare a măsurilor
de siguranţă.
Tema 5. Infracț iuni contra vieț ii ș i sănătăț ii persoanei
Ore curs
a) Repere de conţinut
noţiunea de omor şi vătămare a integrităţii persoanei sau sănătăţii;
argumentarea pericolului social sporit al infracţiunilor contra vieţii
şi sănătăţii persoanei;
elementele constitutive ale infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii
persoanei;
comparaţia între infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii persoanei;
rezolvarea controverselor privind incriminarea, calificarea
infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii persoanei.
Ore practice
b) În cadrul orelor practice audienţii necesită:
să identifice elementele de extranietate în codul penal
să cunoască şi să utilizeze în practică principiile aplicării
legislaţiei penale
să definească noţiunea legală de componenţă a infracţiunii;
să realizeze caracterizarea elementelor componenţei infracţiunii;
să determine importanţa semnelor componenţei infracţiunii;
să clasifice semnele componenţei infracţiunii;
	
  

Prelegere cu
discuții
interactive.

Seminare
Studui de caz
Tablă
flipchart

Ore curs
Brainstorming
Lectura
surselor din
Lista
bibliografică
Ore practice
Soluţionarea
speţelor.
Examinarea
dosarelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.

Prelegerea cu
aplicarea
discuției în
interactiv.

Ore curs
Brainstorming
Lectura
surselor din
Lista
bibliografică

Seminare
Studui de caz
Tablă
flipchart

Ore practice
Soluţionarea
speţelor.
Examinarea
dosarelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.
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− să clasifice componenţele infracţiunilor în funcţie de diverse
criterii;
− să argumenteze importanţa componenţei infracţiunii;
− să evalueze coraportul dintre infracţiune şi componenţa infracţiunii;
− să definească în plan comparativ noţiunile de infracţiune unică şi
de pluralitate de infracţiuni;
− să distingă formele pluralităţii de infracţiuni;
− să determine natura juridică a repetării infracţiunii;
− să compare concursul de infracţiuni cu repetarea infracţiunii;
− să compare recidiva cu concursul de infracţiuni;
− să determine condiţiile stării de recidivă;
− să relateze despre participaţia penală ca formă a pluralităţii de
infractori;
− să distingă participanţii la infracţiune şi formele participaţiei;
− să determine particularităţile răspunderii penale a participanţilor la
infracţiune;
− să delimiteze implicarea la infracţiune de participaţia penală;
să determine natura juridică a actelor de coautorat.
Tema 5. Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei
Ore curs
a) a) Repere de conţinut
• noţiunea de omor şi vătămare a integrităţii persoanei sau sănătăţii;
• argumentarea pericolului social sporit al infracţiunilor contra vieţii
şi sănătăţii persoanei;
• elementele constitutive ale infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii
persoanei;
• comparaţia între infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii persoanei;
• rezolvarea controverselor privind incriminarea, calificarea
infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii persoanei.
Ore practice
b) b) În cadrul orelor practice audienţii necesită:
− să definească noţiunea de omor şi vătămarea intenţionată a
integrităţii persoanei sau a sănătăţii;
− să distingă omorul de faptele conexe penale şi nepenale;
− să stabilească trăsăturile caracteristice ale obiectului, laturii
obiective, laturii subiective şi subiectului infracţiunilor contra
vieţii şi sănătăţii persoanei;
− să utilizeze instrumentarul dreptului penal în interpretarea şi
aplicarea normelor privind infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii
persoanei;
− să aplice regulile de calificare a infracţiunilor contra vieţii şi
sănătăţii persoanei la soluţionarea cazurilor practice.

a)

•
•
•
•
•

Tema 6. Infracţiuni privind viaţa sexuală
Ore curs
a) Repere de conţinut
conceptul de infracţiuni privind viaţa sexuală;
trăsăturile caracteristice ale infracţiunilor prevăzute în Capitolul
IV al Părţii Speciale;
comparaţie între infracţiunile privind viaţa sexuală;
caracterul complex al infracţiunilor contra inviolabilităţii sexuale
şi libertăţii sexuale a persoanei;
coautoratul, complicitatea, tentativa etc. în cazul infracţiunilor
	
  

Prelegerea cu
aplicarea
discuției în
interactiv.

Seminare
Studui de caz
Tablă
flipchart

Prelegerea cu
aplicarea
discuției în
interactiv.

Ore curs
Brainstorming
Lectura
surselor din
Lista
bibliografică

Ore practice
Soluţionarea
speţelor.
Examinarea
dosarelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.

Ore curs
Brainstorming
Lectura
surselor din
Lista
bibliografică
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•
b)

−
−
−

−

contra inviolabilităţii sexuale şi libertăţii sexuale a persoanei;
elementele constitutive ale infracţiunilor contra inviolabilităţii
sexuale a minorilor;
Ore practice
b) În cadrul orelor practice audienţii necesită:
să sintetizeze asemănările şi deosebirile dintre infracţiunile
prevăzute în Capitolul IV al Părţii Speciale;
să clasifice infracţiunile privind viaţa sexuală;
să aplice regulile de calificare a infracţiunilor contra
inviolabilităţii sexuale şi libertăţii sexuale a persoanei la
soluţionarea cazurilor practice;
să distingă infracţiunile contra inviolabilităţii sexuale a minorilor
de celelalte infracţiuni privind viaţa sexuală, având ca victimă
minorul;
să recomande perfecţionarea normelor privind infracţiunile contra
inviolabilităţii sexuale a minorilor.

Seminare
Studui de caz
Tablă
flipchart

Ore practice
Soluţionarea
speţelor.
Examinarea
dosarelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.

Tema 7. Infracţiuni contra patrimoniului
Ore curs
a) a) Repere de conţinut

• criteriile de sistematizare a infracţiunilor contra patrimoniului;
• noţiunea doctrinară de sustragere;
• cadrul reglementar şi tipologia componenţelor de sustragere;
• problemele practicii judiciare privind infracţiunile săvârşite prin
sustragere;
• influenţele calităţii textului incriminărilor cu privire la infracţiunile
săvârşite prin sustragere asupra procesului de aplicare a acestor
incriminări;
• comparaţia între infracţiunile contra patrimoniului săvârşite prin
sustragere;
analiza juridico-penală a infracţiunilor contra patrimoniului, altele
decât cele săvârşite prin sustragere.
b)

−
−
−
−
−
−
−

−

Ore practice
B) În cadrul orelor practice audienţii necesită:
să formuleze noţiunea de sustragere;
să distingă sustragerea de faptele conexe penale şi nepenale;
să determine formele sustragerii;
să recomande perfecţionarea terminologică a reglementărilor
privind sustragerile;
să aplice regulile de calificare a infracţiunilor săvârşite prin
sustragere;
să utilizeze întreaga gamă a metodelor de interpretare la
identificarea înţelesului normelor care incriminează sustragerile;
să identifice specificul infracţiunilor contra patrimoniului având
scop de cupiditate, care nu sunt săvârşite prin sustragere sau care
au o natură mixtă, în raport cu sustragerile;
să stabilească trăsăturile particulare ale infracţiunilor contra
patrimoniului, comise fără scop de cupiditate, faţă de celelalte
infracţiuni contra patrimoniului.

	
  

Prelegerea cu
aplicarea
discuției în
interactiv.

Seminare
Studui de caz
Tablă
flipchart

Ore curs
Brainstorming
Lectura
surselor din
Lista
bibliografică

Ore practice
Soluţionarea
speţelor.
Examinarea
dosarelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.
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Tema 8. Infracţiuni în domeniul transporturilor
Ore curs
a) a) Repere de conţinut

• tipologia infracţiunilor în domeniul transporturilor;
• metodologia încadrării juridice a faptelor infracţionale incriminate în
Capitolul XII al Părţii Speciale;
• disocierea infracţiunilor în domeniul transporturilor de
infracţiunile de alt gen şi de unele contravenţii administrative;
• comparaţia între infracţiunile în domeniul transporturilor;
• soluţionarea controverselor legate de aplicarea răspunderii penale
pentru infracţiunile în domeniul transporturilor.
Ore practice
b) b) În cadrul orelor practice audienţii necesită:
− să utilizeze actele internaţionale şi naţionale relevante la
interpretarea prevederilor din Capitolul XII al Părţii Speciale;
− să utilizeze adecvat prevederile extrapenale şi hotărârea
explicativă în materie a Plenului Curţii Supreme de Justiţie la
aplicarea răspunderii penale pentru infracţiunile în domeniul
transporturilor;
− să clasifice infracţiunile în domeniul transporturilor;
− să distingă infracţiunile în domeniul transporturilor de faptele
conexe penale şi nepenale;
− să construiască algoritmul de calificare pentru fiecare dintre
infracţiunile în domeniul transporturilor.

Prelegerea cu
aplicarea
discuției în
interactiv.

Seminare
Studui de caz
Tablă
flipchart

Ore curs
Brainstorming
Lectura
surselor din
Lista
bibliografică

Ore practice
Soluţionarea
speţelor.
Examinarea
dosarelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.

Tema 9. Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei
Ore curs
a) a) Repere de conţinut

• elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute în Capitolul III
al Părţii Speciale;
• compararea unor infracţiuni prevăzute în Capitolul III al Părţii cu
unele infracţiuni contra familiei şi minorilor, contra justiţiei etc.;
• comparaţia între infracţiunile contra libertăţii, cinstei şi demnităţii
persoanei;
• utilizarea prevederilor extrapenale;
• la aplicarea răspunderii penale pentru infracţiunile prevăzute în
Capitolul III al Părţii Speciale.
b)

−
−

−
−

Ore practice
b) În cadrul orelor practice audienţii necesită:
să aplice regulile de calificare a infracţiunilor prevăzute în Capitolul
III al Părţii Speciale;
să utilizeze termenii tehnico-juridici de specialitate la aplicarea
răspunderii penale pentru infracţiunile contra libertăţii, cinstei şi
demnităţii persoanei;
să distingă răpirea unei persoane de privaţiunea ilegală de
libertate, traficul de fiinţe umane – de traficul de copii etc.;
să utilizeze prevederile instrumentelor internaţionale la
interpretarea dispoziţiilor din Capitolul III al Părţii Speciale.
	
  

Prelegerea cu
aplicarea
discuției în
interactiv.

Seminare
Studui de caz
Tablă
flipchart

Ore curs
Brainstorming
Lectura
surselor din
Lista
bibliografică

Ore practice
Soluţionarea
speţelor.
Examinarea
dosarelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.
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a)

•
•
•
•
•

−
−
−
−
−

Tema 10.Infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică
Ore curs
a) Repere de conţinut
Prelegerea cu
tipologia faptelor infracţionale incriminate în Capitolul XV al aplicarea
discuției în
Părţii Speciale;
trăsăturile caracteristice ale infracţiunilor prevăzute la art.324-332 interactiv.
CP RM;
elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute la 324, 327-329,
332 CP RM;
elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute la art.325, 326
şi 3301 CP RM;
disocierea infracţiunilor contra bunei desfăşurări a activităţii în
sfera publică de faptele conexe penale şi nepenale.
Ore practice
b) În cadrul orelor practice audienţii necesită:
să sintetizeze asemănările şi deosebirile dintre infracţiunile Seminare
Studui de caz
prevăzute în Capitolul XV al Părţii Speciale;
Tablă
să clasifice infracţiunile prevăzute la art.324-332 CP RM;
flipchart
să argumenteze necesitatea incriminării faptelor contra bunei
desfăşurări a activităţii în sfera publică;
să aplice regulile de calificare a infracţiunilor prevăzute la art.324,
327-329, 332 CP RM la soluţionarea cazurilor practice;
să determine trăsăturile subiectului infracţiunilor contra bunei
desfăşurări a activităţii în sfera publică.

Ore curs
Brainstorming
Lectura
surselor din
Lista
bibliografică

Ore practice
Soluţionarea
speţelor.
Examinarea
dosarelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.

VII. EVALUAREA DISCIPLINEI
A.
-

Evaluare continuă:
Participarea audienților în cadrul seminarelor;
Soluţionarea unor speţe la temele studiate;
Realizarea activităților individuale în grup;
Susținerea unei testări obligatorii care va conține sarcini cu obiective de măsurare a
cunoștințelor, capacităților și aptitudinilor profesionale;
Pregătirea temelor pe probleme propuse pentru activitățile individuale.

B. Evaluarea finală:
Se va efectua prin teste de verificare a cunoştinţelor, care va conține întrebări teoretice și
practice
Mostra testului de evaluare finală a cunoştinţelor:
Testul nr. 1
1. Principiile aplicării Codului penal.
2. Circumstanţele care atenuează răspunderea penală.
3. Soluţionaţi speţa: Bulișanu Tudor, la data de 03.05.2015, în perioada de timp între orele
10.00 - 12.00 min., prin alegerea cheilor a pătruns în apartamentul nr. 980, de pe str.
Voinței nr.770, mun. Chişinău, de unde pe ascuns a sustras un televizor de model „VG”, în
valoare de 6000 lei moldoveneşti, un telefon mobil de model „Phone”, cu cartela SIM
0997847384, în valoare de 1000 lei moldoveneşti, care aparţin lui Varan Iustin, şi cu
bunurile sustrase a părăsit locul săvârşirii infracţiunii.
- Ce tip de infracţiune a comis persoana?
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-

Încadraţi acţiunile persoanei în baza normei penale corespunzătoare.
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