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I. PRELIMINARII 

 

Partea Specială a dreptului penal este tratată prin prisma reperelor teoretice şi metodologice 

ale standardizării în învăţământul universitar. Curriculumul la disciplina „Drept penal . Parte specială” 

constituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar. Studenţilor li se aduce la 

cunoştinţă un spectru vast de probleme cu care se confruntă teoreticienii şi practicienii din domeniul 

dreptului penal. De asemenea, acestora li se generează ideea de a cerceta în profunzime şi de a 

elucida cât mai adecvat starea actuală a problematicii privind răspunderea pentru faptele prevăzute 

de Partea Specială a Codului penal ca şi infracţiuni. 

Perfecţionarea continuă a procesului de instruire juridică reclamă necesitatea ca toţi cei care 

vor să devină licenţiaţi în drept să utilizeze cu maxim randament informaţia cu valoare formativă 

superioară din cadrul curriculumului la disciplina „Drept penal. Partea Specială”, care este deschisă 

pedagogic din perspectiva proiectării şi dezvoltării curriculare. 

Păstrând consecutivitatea unităţilor tehnico-legislative din Partea Specială a Codului penal, 

conţinutul disciplinei „Drept penal. Partea Specială (ciclele I şi II)” se referă la: infracţiunile contra 

păcii şi coexistenţei paşnice, infracţiunle contra umanităţii şi infracţiunile de război, infracţiunile 

contra vieţii şi sănătăţii persoanei, infracţiunile care pun în pericol viaţa şi sănătatea persoanei, 

infracţiunile contra libertăţii, cinsei şi demnităţii persoanei,infracţiunile sexuale, infracţiunile contra 

drepturilor politice, de muncă şi altor drepturi constituţionale ale cetăţenilor, infracţiunile contra 

patrimoniului, infracţiunile contra familiei şi minorilor, infracţiunile contra sănătăţii publice şi 

convieţuirii sociale, infracţiunile ecologice, infracţiunile  economice; infracţiunile în domeniul 

informaticii şi telecomunicaţiilor; infracţiunile în domeniul transporturilor; infracţiunile contra 

securităţii publice şi ordinii publice; infracţiunile contra justiţiei; infracţiunile săvârşite de persoanele 

cu funcţie de răspundere; infracţiunile săvârşite de persoanele care gestionează organizaţiile 

comerciale, obşteşti sau alte organizaţii nestatale; infracţiunile contra autorităţilor publice şi 

securităţii de stat; infracţiunile militare. 

Din această perspectivă, studiul disciplinei este orientat spre: familiarizarea studenţilor cu 

importanţa şi valorile promovate de ştiinţa dreptului penal; cultivarea spiritului de respect pentru 

lege; familiarizarea cu modificările şi completările din legislaţia în vigoare; valorificarea deplină a 

potenţialului intelectual al studentului; prezentarea practicii judiciare relevante în sensul unei bune 

asimilări a doctrinei penale; formarea abilităţilor practice ale viitorilor jurişti; extinderea orizontului 

intelectual al viitorilor jurişti. 

 

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

Anul de 

studii 

Numărul de ore Evaluarea 
Responsabil de 

disciplină Total 
Contact 

direct 
LI 

Nr. de 

credite 

Forma de 

evaluare 

1 124 24 100 10 examen Iu. Sedleţchi 
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III. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

a) Tematica şi repartizarea orientativa a orelor de curs/prelegeri: 

 

 

Nr. Tema Realizarea în timp 

1. Noţiune, importanţă şi sistem a Părţii Speciale а Dreptului Penal 

şi importanţa ei. Unitatea existentă între Partea Generală şi Partea 

Specială а Dreptului Penal. 

2 

2. Caracterizarea generală şi tipurile infracţiunilor contra păcii şi 

securităţii omenirii, infracţiunilor de război. 
2 

3.  Caracteristica generală a infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii 

persoanei.Analiza infracţiunilor contra vieţii persoanei-

art.art.145-150 Cod penal R.M. 

2 

4. Caracteristica generală a infracţiunilor contra libertăţii, cinstei şi 

demnităţii persoanei. Analiza juridico-penală a infracţiunilor 

stabilite de art.art.164, 164/1, 165, 166,167,166/1,168,169 Cod 

penal R.M. 

4 

5. Caracteristica generală a infracţiunilor privind viaţa sexuală. 

Analiza juridico-penală a infracţiunilor stabilite de 

art.171,172,173 Cod penal. Răspunderea penală pentru 

infracţiunile contra inviolabilităţii sexuale a minorilor 

(art.174,175,175/1 Cod penal R.M). 

2 

6. Caracteristica generală a infracţiunilor contra drepturilor politice, 

de muncă şi altor drepturi constituţionale ale cetăţenilor. Analiza 

juridico-penală a infracţiunilor contra principiului egalităţii şi 

drepturilor politice ale persoanei 

(art.art.176,180,180/1,180/2,181,181/1,182,184,185 Cod penal 

R.M). 

4 

7. Analize ale infracţiunilor contra drepturilor civile şi de muncă a 

cetăţenilor stabilite de art.art. 183, 177, 178, 179 Cod penal R.M. 

Infracţiuni contre drepturilor de autor şi conexe. 

2 

8. Caracteristica infracţiunilor contra sănătăţii publice şi 

convieţuirii sociale (analiza art.art.211-214, 217-217/6, 220-222 

Cod penal R.M). 

4 

9. Caracteristica generală a infracţiunilor ecologice. Analiza 

juridico-penală a infracţiunilor ecologice cu caracter general (art. 

art.223-226 Cod penal RM) 

2 

 TOTAL 24 
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IV. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI   

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ CONŢINUTURI 

- să definească noţiunea de DPPS sub toate 

aspectele sale; 

- să determine importanţa DPPS; 

- să descrie sistemul DPPS; 

Noţiunea, importanţa şi sistemul DPPS 

 aspectele sub care se înfăţişează DPPS; 
 definirea  noţiunii de DPPS; 
 determinarea importanţei DPPS; 
 identificarea funcţiilor DPPS; 
 sistematizarea unităţilor de materie în cadrul 

DPPS. 

- să definească noţiunea de infracţiuni contra 

păcii şi securităţii omenirii, precum şi noţiu-

nea de infracţiuni de război; 

- să efectueze caracterizarea generală a 

infracţiunilor din Capitolul I al Părţii 

Speciale; 

- să clasifice infracţiunile contra păcii şi secu-

rităţii omenirii, precum şi infracţiunile de 

război; 

Infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, 
infracţiuni de război 

 conceptul de infracţiuni contra păcii şi 
securităţii omenirii, infracţiuni de război; 

 deosebirile şi asemănările dintre infracţiunile 
prevăzute în Capitolul I al Părţii Speciale, în 
planul analizei elementelor lor constitutive; 

 tipologia infracţiunilor contra păcii şi 
securităţii omenirii, precum şi a infracţiunilor 
de război. 

- să formuleze noţiunea de infracţiuni contra 

vieţii şi sănătăţii persoanei; 

- să stabilească trăsăturile caracteristice ale 

obiectului, laturii obiective, laturii 

subiective şi subiectului infracţiunilor 

contra vieţii şi sănătăţii persoanei; 

- să sistematizeze infracţiunile prevăzute în 

Capitolul II al Părţii Speciale; 

Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei. 
Noţiunea, caracterizarea generală şi tipurile 
infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii persoanei 

 conceptul de infracţiuni contra vieţii şi 
sănătăţii persoanei; 

 persoana ca valoare socială fundamentală 
apărată de legea penală; 

 sinteza caracteristicilor elementelor 

constitutive ale infracţiunilor contra vieţii şi 

sănătăţii persoanei; 

 criteriile de clasificare a infracţiunilor contra 

vieţii şi sănătăţii persoanei; 

 problema perfecţionării reglementărilor 

privind infracţiunile din Capitolul II al Părţii 

Speciale. 

- să definească noţiunea de infracţiuni contra 

libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei; 
- să efectueze caracterizarea generală a 

infracţiunilor prevăzute în Capitolul III al 
Părţii Speciale; 

- să estimeze gradul de pericol social al 
fiecăreia dintre infracţiunile contra libertăţii, 

cinstei şi demnităţii persoanei; 
- să distingă răpirea unei persoane de priva-

ţiunea 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; 

Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii 

persoanei 

 conceptul de infracţiuni contra libertăţii, 

cinstei şi demnităţii persoanei; 

 elementele constitutive ale infracţiunilor 

prevăzute în Capitolul III al Părţii Speciale; 

 problema corelaţiei dintre obiectele juridice 

speciale ale infracţiunilor contra libertăţii, 

cinstei şi demnităţii persoanei şi obiectul juridic 

generic al lor; 

 compararea unor infracţiuni prevăzute în 

Capitolul III al Părţii Speciale cu unele 

infracţiuni contra familiei şi minorilor, contra 

justiţiei etc. 

- să formuleze noţiunea de infracţiuni 
privind viaţa sexuală; 

- să sintetizeze asemănările şi deosebirile 
dintre infracţiunile prevăzute în Capitolul 
IV al Părţii Speciale; 

Infracţiuni privind viaţa sexuală. Noţiunea, 
caracterizarea generală şi tipurile 
infracţiunilor privind viaţa sexuală. Infracţiuni 
contra inviolabilităţii sexuale şi libertăţii 
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- să clasifice infracţiunile privind viaţa 
sexuală; 

- să aplice regulile de încadrare juridică a 
infracţiunilor contra inviolabilităţii sexuale 
şi libertăţii sexuale a persoanei la 
soluţionarea cazurilor practice; 

sexuale a persoanei 

 conceptul de infracţiuni privind viaţa sexuală; 
 trăsăturile caracteristice ale infracţiunilor 

prevăzute în Capitolul IV al Părţii Speciale; 
 tipologia infracţiunilor privind viaţa sexuală; 
 caracterul complex al infracţiunilor contra 

inviolabilităţii sexuale şi libertăţii sexuale a 
persoanei; 

 coautoratul, complicitatea, tentativa etc. la 
infracţiunile contra inviolabilităţii sexuale şi 
libertăţii sexuale a persoanei. 

- să definească noţiunea de infracţiuni contra 
drepturilor politice, de muncă şi altor 
drepturi constituţionale ale cetăţenilor; 

- să efectueze caracterizarea generală a infrac-
ţiunilor prevăzute în Capitolul V al Părţii 
Speciale; 

- să clasifice infracţiunile contra drepturilor 
politice, de muncă şi altor drepturi 
constituţionale ale cetăţenilor; 

- să utilizeze prevederile actelor 
internaţionale şi naţionale în materie de 
protecţie a drepturilor omului la 
interpretarea normelor din Capitolul V al 
Părţii Speciale; 

Infracţiuni contra drepturilor politice, de 
muncă şi altor drepturi constituţionale ale 
cetăţenilor 

 conceptul  de infracţiuni contra drepturilor 
politice, de muncă şi altor drepturi 
constituţionale ale cetăţenilor; 

 argumentarea necesităţii apărării juridico-
penale a drepturilor constituţionale ale 
cetăţeanului; 

 ajustarea regulilor de calificare a infracţiunilor 
prevăzute în Capitolul V al Părţii Speciale cu 
standardele europene şi internaţionale privind 
drepturile fundamentale ale cetăţeanului. 

- să definească noţiunea de infracţiuni contra 

familiei şi minorilor; 

- să stabilească trăsăturile caracteristice ale 

obiectului, laturii obiective, laturii 

subiective şi subiectului infracţiunilor 

prevăzute în Capitolul VII al Părţii 

Speciale; 

- să clasifice infracţiunile contra familiei şi 

minorilor; 

- să utilizeze prevederile actelor normative 

extrapenale la interpretarea normelor 

cuprinse în Capitolul VII al Părţii Speciale; 

- să califice corect infracţiunile contra 

familiei şi minorilor; 

Infracţiuni contra familiei şi minorilor 

 conceptul de infracţiuni contra familiei şi 

minorilor; 

 caracterizarea generală a infracţiunilor 

prevăzute în Capitolul VII al Părţii Speciale; 

 tipologia infracţiunilor contra familiei şi 

minorilor; 

 analiza juridico-penală a infracţiunilor 

prevăzute în Capitolul VII al Părţii Speciale; 

 delimitarea unor infracţiuni contra familiei şi 

minorilor de faptele conexe. 

- să formuleze noţiunea de infracţiuni contra 

sănătăţii publice şi convieţuirii sociale; 

- să sintetizeze asemănările şi deosebirile 

dintre infracţiunile prevăzute în Capitolul 

VIII al Părţii Speciale; 

- să determine tipurile infracţiunilor contra 

sănătăţii publice şi convieţuirii sociale; 

- să evalueze gradul de pericol social al fie-

căreia dintre faptele infracţionale 

incriminate în Capitolul VIII al Părţii 

Speciale; 

- să aplice regulile de încadrare juridică a 

infracţiunilor contra sănătăţii publice şi 

convieţuirii sociale la soluţionarea 

cazurilor practice; 

Infracţiuni contra sănătăţii publice şi 

convieţuirii sociale 

 conceptul de infracţiuni contra sănătăţii 

publice şi convieţuirii sociale; 

 elementele constitutive ale faptelor 

infracţionale incriminate în Capitolul VIII din 

Partea Specială; 

 sistematizarea infracţiunilor contra sănătăţii 

publice şi convieţuirii sociale; 

 interpretarea normelor care prevăd 

răspunderea pentru infracţiunile contra 

sănătăţii publice şi convieţuirii sociale; 

 disocierea unor infracţiuni prevăzute în 

Capitolul VIII al Părţii Speciale de faptele 

conexe penale şi nepenale. 
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- să definească noţiunea de infracţiuni 

ecologice; 

- să argumenteze necesitatea apărării 

juridico-penale a mediului; 

- să efectueze clasificarea infracţiunilor 

prevăzute în Capitolul IX din Partea 

Specială; 

- să relateze despre similitudinile şi 

deosebirile dintre infracţiunile ecologice; 

- să utilizeze metodele ştiinţei dreptului 

penal în studiul infracţiunilor prevăzute în 

Capitolul IX al Părţii Speciale; 

- să analizeze în plan juridico-penal fiecare 

dintre infracţiunile ecologice; 

Infracţiuni ecologice 

 conceptul de infracţiuni ecologice; 

 necesitatea aplicării mijloacelor dreptului 

penal în protecţia mediului; 

 tipologia infracţiunilor ecologice; 

 sinteza semnelor obiective şi subiective ale 

faptelor infracţionale prevăzute în Capitolul 

IX al Părţii Speciale; 

 studiul analitic asupra elementelor 

constitutive ale infracţiunilor ecologice; 

 propunerile privind perfecţionarea reglemen-

tărilor care prevăd răspunderea pentru 

infracţiunile ecologice. 

 

 

 

V. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ A STUDENŢILOR-

DOCTORANZI 

 

Nr Produsul preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare 

1. PROIECT DE 

CERCETARE 

ISTORICĂ 

 

 

I. Proiectarea 

etapelor cercetării 

II. Documentarea 

III. Lecturarea 

articolelor şi 

studiilor 

ştiinţifice 

IV. Studierea 

jurisprudenţei 

(după caz) 

V. Identificarea 

problematicii 

VI. Definirea 

actualităţii 

problematicii 

cercetate 

VII. Realizarea 

investigaţiei 

VIII. Identificarea 

concluziilor 

preliminare 

IX. Verificarea 

validităţii şi 

credibilităţii 

ideilor 

preliminare prin 

contrapunerea 

 Diversitatea şi actualitatea surselor  

 Metodele, tehnicile şi 

instrumentele utilizate în cadrul 

procesului de cercetare 

 Identificarea şi definirea adecvată 

a problematicii subiectului cercetat 

 Argumentarea actualităţii 

stubiectului cercetat 

 Modalităţile de realizare a 

cercetării şi prelucrării datelor 

 Corectitudinea formulării 

aparatului categorial 

 Caracterul obiectiv, clar şi concis 

al analizei realizate 

 Evaluarea critică a rezultatelor 

studiului  

 Relevanţa concluziilor şi 

identificarea cadrului ipotetic de 

aplicare în practică a rezultatelor 

 Claritatea şi relevanţa graficelor, 

tabelelor, schemelor etc., elaborate 

pentru reflectarea rezultatelor 

(după caz) 

 Originalitatea formei de prezentare 

a rezultatelor şi gradul de 

implicare şi convingere a 

auditoriului în cadrul discuţiilor 

Volum – 7-10 pagini 
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datelor, 

informaţiei, 

opiniilor sau prin 

utilizarea altor 

instrumente de 

verificare 

experimentală 

X. Interpretarea 

rezultatelor 

obţinute 

XI. Formularea 

concluziilor finale 

ale cercetării 

XII. Elaborarea unor 

grafice, tabele, 

scheme, etc, care 

ar reflecta 

rezultatul 

cercetării (după 

caz) 

XIII. Prezentarea 

rezultatelor 

2. PROIECT DE 

CERCETARE 

CAUZAL-

COMPARATIVĂ 

 

 

I. Proiectarea 

etapelor cercetării 

II. Documentarea 

III. Lecturarea 

articolelor şi 

studiilor 

ştiinţifice 

IV. Studierea 

jurisprudenţei 

(după caz) 

V. Identificarea 

problematicii 

VI. Definirea 

actualităţii 

problematicii 

cercetate 

VII. Realizarea 

investigaţiei 

VIII. Identificarea 

concluziilor 

preliminare 

IX. Verificarea 

validităţii şi 

credibilităţii 

ideilor 

 Diversitatea şi actualitatea surselor  

 Metodele, tehnicile şi 

instrumentele utilizate în cadrul 

procesului de cercetare 

 Identificarea şi definirea adecvată 

a problematicii subiectului cercetat 

 Argumentarea actualităţii 

stubiectului cercetat 

 Modalităţile de realizare a 

cercetării şi prelucrării datelor 

 Corectitudinea formulării 

aparatului categorial 

 Caracterul obiectiv, clar şi concis 

al analizei realizate 

 Evaluarea critică a rezultatelor 

studiului  

 Relevanţa concluz iilor şi 

identificarea cadrului ipotetic de 

aplicare în practică a rezultatelor 

 Claritatea şi relevanţa graficelor, 

tabelelor, schemelor etc., elaborate 

pentru reflectarea rezultatelor 

(după caz) 

 Originalitatea formei de prezentare 

a rezultatelor şi gradul de 
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preliminare prin 

contrapunerea 

datelor, 

informaţiei, 

opiniilor sau prin 

utilizarea altor 

instrumente de 

verificare 

experimentală 

X. Interpretarea 

rezultatelor 

obţinute 

XI. Formularea 

concluziilor finale 

ale cercetării 

XII. Elaborarea unor 

grafice, tabele, 

scheme etc., care 

ar reflecta 

rezultatul 

cercetării (după 

caz) 

XIII. Prezentarea 

rezultatelor 

 

implicare şi convingere a 

auditoriului în cadrul discuţiilor 

            Volum – 7-10 pagini 

3. STUDIU 

CORELAŢIONAL 

 

 

I. Proiectarea 

etapelor cercetării 

II. Documentarea 

III. Lecturarea 

articolelor şi 

studiilor 

ştiinţifice 

IV. Studierea 

jurisprudenţei 

(după caz) 

V. Identificarea 

problematicii 

VI. Definirea 

actualităţii 

problematicii 

cercetate 

VII. Realizarea 

investigaţiei 

VIII. Identificarea 

concluziilor 

preliminare 

IX. Verificarea 

 Diversitatea şi actualitatea surselor  

 Metodele, tehnicile şi 

instrumentele utilizate în cadrul 

procesului de cercetare 

 Identificarea şi definirea adecvată 

a problematicii subiectului cercetat 

 Argumentarea actualităţii 

stubiectului cercetat 

 Modalităţile de realizare a 

cercetării şi prelucrării datelor 

 Corectitudinea formulării 

aparatului categorial 

 Caracterul obiectiv, clar şi concis 

al analizei realizate 

 Evaluarea critică a rezultatelor 

studiului  

 Relevanţa concluziilor şi 

identificarea cadrului ipotetic de 

aplicare în practică a rezultatelor 

 Claritatea şi relevanţa graficelor, 

tabelelor, schemelor etc., elaborate 

pentru reflectarea rezultatelor 
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validităţii şi 

credibilităţii 

ideilor 

preliminare prin 

contrapunerea 

datelor, 

informaţiei, 

opiniilor sau prin 

utilizarea altor 

instrumente de 

verificare 

experimentală 

X. Interpretarea 

rezultatelor 

obţinute 

XI. Formularea 

concluziilor finale 

ale cercetării 

XII. Elaborarea unor 

grafice, tabele, 

scheme etc., care 

ar reflecta 

rezultatul 

cercetării (după 

caz) 

XIII. Prezentarea 

rezultatelor 

 

(după caz) 

 Originalitatea formei de prezentare 

a rezultatelor şi gradul de 

implicare şi convingere a 

auditoriului în cadrul discuţiilor 

Volum – 7-10 pagini 

4. ESEU 

 

 

I. Studiu 

bibliografic 

II. Studiu 

experimental 

III. Formularea 

concluziilor 

IV. Etapă 

suplimentară: 

=Analiza 

priorităţilor şi 

activităţii 

grupurilor 

politice din 

cadrul 

Parlamentului 

European 

(PE), 

=Identificarea 

grupului 

 Diversitatea şi actualitatea  

 Corespunderea conţinutului 

rigorilor ştiinţifice, lingvistice, 

etice şi de tehnoredactare 

 Caracterul analitic al expunerii 

 Claritatea tezelor 

 Menţinerea raportului – o teză per 

alineat 

 Gradul de dezvoltare a tezelor 

 Originalitatea şi argumentarea 

reflecţiilor finale 

 Integrarea cunoştinţelor anterioare 

 Menţinerea raportului corelaţional 

dintre concluzii şi tezele stabilite 

iniţial 

 Gradul de realizare a etapei 

suplimentare şi argumentarea 

alegerii 

 Capacitatea de prezentare a 
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politic al PE, 

reprezentanţii 

căruia ar 

susţine un 

discurs pe 

marginea 

tematicii în 

cauză în 

cadrul PE 

 

concluziilor şi gradul de 

convingere şi implicare a 

auditoriului în cadrul discuţiilor 

Volum – textul nu va depăşi 1500 cuvinte 

5. EXERCIŢIU DE 

TEHNICĂ 

LEGISLATIVĂ ŞI 

DE NEGOCIERE 

 

 

V. Analiza textului 

propunerii 

legislative 

VI. Studierea 

celorlate 

documente 

aferente 

VII. Analiza poziţiei 

statelor pe care le 

prezintă 

VIII. Elaborarea tezelor 

pentru 

prezentarea 

poziţiei statelor în 

negocieri 

IX. Prezentarea 

poziţiei în cadrul 

şedinţei 

simulative a 

grupului de lucru 

X. Adoptarea 

textului final 

 

 Caracterul analitic al expunerii 

poziţiei 

 Claritatea tezelor prezentate 

 Originalitatea şi argumentarea 

poziţiei statului în negocieri 

 Capacitatea de prezentare a 

argumentelor şi de menţinere a 

poziţiei statului pe care îl 

reprezintă 

 

7. CAMPANIE 

SOCIAL MEDIA 

 

 

I. Stabilirea titlului 

campaniei 

II. Dezvoltarea 

planului de 

promovare a 

acesteia 

III. Promovarea 

campaniei în 

rîndul colegilor, 

prietenilor rudelor 

etc. 

IV. Identificarea 

rezultatelor 

preconizate şi 

 Originalitatea titlului în raport cu 

alte campanii social media 

similare lansate anterior 

 Structura şi viabilitatea planului de 

dezvoltare  

 Caracterul impactului preconizat 

 Rezultatele obţinute: numărul 

susţinătorilor activi, pasivi, 

oponenţilor etc. 

 Ingeniozitatea acţiunilor de 

menţinere a rezultatelor pozitive 

Volum – textul, inclusiv planul de dezvoltare, 

nu va depăşi 5 pagini 
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impactul 

campaniei 

V. Evaluarea 

rezultatelor 

campaniei de 

promovare 

VI. Stabilirea unor 

acţiuni de 

menţinere a 

rezultatelor pe 

termen mediu-

lung 

 

8. PORTOFOLIU 

 

 

I. Elaborarea 

conţinutului 

portofoliului  

II. Analiza structurii 

acordului 

III. Acumularea 

informaţiei 

tematice privind 

capitolele 

acordului 

IV. Elaborarea tezelor 

pentru prezentare 

V. Prezentarea 

rezultatelor 

 

 Acoperirea tuturor capitolelor  

 Corespunderea tezelor elaborate cu 

conţinutul capitolelor  

 Claritatea tezelor 

Originalitatea prezentării 

 

 

VI. TEMATICA REFERATELOR  

 

1. Decesul –consecinţă prejudiciabilă a infracţiunilor contra sănătăţii persoanei.  

2. Răspunderea penală pentru determinarea la sinucidere. 

3. Libertatea, cinstea şi demnitatea persoanei-valori protejate de legea penală a R.Moldova. 

4. Impactul traficului de fiinţe umane asupra libertăţii persoanei. 

5. Reglementarea juridico-penală a hărţuirii sexuale. Premise şi realităţi.  

6. Domiciliul-valoare protejată de legea penală a  RM. 

7. Aspecte de protecţie juridico-penală a dreptului de autor şi a drepturilor conexe. 

8. Impactul infracţiunii de contrabandă asupra sistemului economic a R.Moldova. 

9. Impactul infracţiunii de şantaj asupra patrimoniului. 

10. Particularităţi de reglementare juridico-penală a violenţei în familie. 

11. Contaminarea cu maladia SIDA – infracţiune contra sănătăţii publice în reglementarea legii 

penale a R.M. 

12. Reglementarea juridico-penală a proxenetismului. Premize şi realităţi.   

13. Particularităţi ale laturii subiective la comiterea circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice. 

14.  Poluarea solului şi încălcarea cerinţelor de protecţie. 

15. Impactul fabricării sau punerii în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false 

asupra sistemului economic al R.Moldova. 
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16. Particularităţi delimitative ale componenţelor de dobîndire a  creditului prin înşelăciune şi 

încălcare a regulilor de creditare. 

17.  Particularităţi de manifestare şi sancţionare a practicării ilegale a activităţii de întreprinzător. 

18. Infracţiunile de contrabandă şi eschivare de la achitarea plăţilor vamale. Particularităţi şi 

similitudini.  

19. Incriminarea evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor în legea penală 

autohtonă. 

20. Analiza juridico-penală a infracţiunii de spălare a banilor.  

21. Particularităţi ale elementelor obiective manifestate la comiterea infracţiunilor de 

insolvabilitate intenţionată şi fictivă . 

22. Infracţiuni în domeniul informaticii: evoluţie, tratare juridico-penală şi teoretică. 

23. Infracţiunile din domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor în R.Moldova. 

24. Infracţiunile din domeniul transporturilor. 

25. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport 

feroviar, naval sau aerian în reglemenarea legii penale a R.Moldova. 

26. Impactul actului terorist asupra securităţii publice. 

27. Impactul finanţării terorismului asupra securităţii naţionale. 

28. Analiza infracţiunilor contra justiţiei. 

 

 
CERINŢE înaintate faţă de forma şi conţinutul referatului: 

Volumul referatului nu mai mic de 10- 12 pagini scris de mână şi 8-10 pagini tapate  

1. Foia de titlu: Ministerul, Universitatea, Facultatea, Catedra, Tema, a elaborat, conducător 

ştiinţific, localitate şi anul (Chişinău 2013) 

2. Cuprinsul (planul) 

3. Introducerea: aproximativ 1 pagină, se evidenţiază actualitatea şi importanţa problemei 

cercetate legătura cu specialitatea 

4. Conţinutul:   : 

Capitolul 1 ( include fundamentare teoretică, analiză, sinteze, etc. a problemei cercetării)  

1.1. (1.1.1., 1.1.2. etc.)     1.2.   1.3.   … 

Capitolul 2 (aplicare, rezultate cercetări, studii de caz, etc.) 2.1. (2.1.1., 2.1.2. etc.)    2.2.    

2.3. …    

Trimiterile: I variantă permisă în text după citat, ex.: [9. p.199] 

II variantă permisă în subsol, ex.: 1. Palii A. Cultura comunicării. Chişinău: Epigraf, 1999. p. 

-199. 

5. Concluzii generale şi recomandări (aproximativ 1 pagină) 

6. Referinţe bibliografice: nu mai puţin de 5 surse 

 

 

 VII.EVALUAREA DISCIPLINEI 
 

Evaluarea curentă se va realiza prin susţinerea referatelor, analiza studiilor de caz, aprecierea în 

rezultatul participării active la discuţiile din cadrul prelegerilor, precum şi evaluarea finală care se 

va realiza prin susţinerea unui examen. 

 

 

 

 

VIII. SUBIECTE PENTRU EXAMEN 

 

1. Tortura, tratamentul inuman sau degradant în reglementarea legii penale a 

R.Moldova. 



 13 

2  Dezordini de masă (art.285 Cod penal RM). 

3. Vandalismul - interpretare. 

4. Infracţiunile contra securităţii omenirii în reglementarea legii penale a R.Moldova. 

5. Particularitaţi de calificare a infracţiunilor de război potrivit legii penale a 

R.Moldova. 

6. Analize şi reglementări a infracţiunilor  de clonare şi ecocid. 

7. Caracteristici ale infracţiunilor care atentează la viaţa persoanei. 

8. Decesul –consecinţă prejudiciabilă a infracţiunilor contra sănătăţii persoanei.  

9. Caracteristici de manifestare a infracţiunilor care pun în pericol viaţa şi sănătatea 

persoanei.  

10. Libertatea, cinstea şi demnitatea persoanei-valori protejate de legea penală a 

R.Moldova. 

11. Impactul traficului de fiinţe umane asupra libertăţii persoanei. 

12. Particularităţi de calificare a infracţiunilor sexuale comise asupra  persoanelor 

mionore.  

13. Reglementarea juridico-penală a hărţuirii sexuale. Premize şi realităţi.  

14. Domiciliul-valoare protejată de legea penală a  RM. 

15. Aspecte de protecţie juridico-penală a dreptului de autor şi a drepturilor conexe. 

16. Impactul infracţiunii de contrabandă asupra sistemului economic a R.Moldova. 

17. Particularităţi de reglementare juridico-penală a violenţei în familie. 

18. Contaminarea cu maladia SIDA – infracţiune contra sănătăţii publice în 

reglementarea legii penale a R.M. 

19. Reglementarea juridico-penală a proxenetismului. Premize şi realităţi. 

20.  Particularităţi ale laturii subiective la comiterea circulaţiei ilegale a substanţelor 

narcotice. 
 

 

IX. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 

 

I. ACTE NORMATIVE 

a) Acte internaţionale şi regionale 

1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la 10 

decembrie 1948.. 

2. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale din 16.12.1966 

3. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din 16.12.1966. 

4. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale din 

04.11.1950 şi Protocoalele adiţionale: 

b) Acte normative naţionale 

5. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994. 

6. Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova (in continuare Mon. Of. al RM) din 16 ianuarie 

2009, nr. 3-6, art. 15) (Codul cu privire la contravenţiile administrative din 29 martie 

1985)). 

7. Codul penal al Republicii Moldova din 18 aprilie 2002. 

8. Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14 martie 2003. 

9. Codul civil al Republicii Moldova din 6 iunie 2002. 

10. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30 mai 2003. 
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11. Codul muncii al Republicii Moldova din 28 martie 2003. 

12. Codul vamal al Republicii Moldova din 20 iulie 2000. 

13. Codul fiscal din 24 aprilie 1997. 

14. Codul de executare al Republicii Moldova din 24 decembrie 2004. 

15. Codul cu privire la locuinţe, adoptat prin Legea RSSM din 3 iunie 1983. 

16. Codul familiei din 26 octombrie 2000. 

17. Codul electoral din 21 noiembrie 1997. 

18. Codul funciar din 25 decembrie 1991. 

19. Codul apelor din 22 iunie 1993. 

20. Codul silvic din 21 iunie 1996. 

21. Codul subsolului din 15 iunie 1993.  

22. Codul transporturilor auto din 29 iulie 1998. 

23. Codul transportului feroviar din 17 iulie 2003. 

24. Codul navigaţiei maritime comerciale din 30 septembrie 1999.  

25. Legea privind organizarea judecătorească, nr. 514-XIII din 6 iulie 1995. 

26. Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, nr. 789 -XIII din 26 martie 1996. 

27. Legea cu privire la statutul judecătorului, nr.544 - XIII din 20 iulie 1995. 

28. Lege cu privire la Procuratură, nr.294-XVI din 25 decembrie 2008. 

29. Legea cu privire la avocatură, nr. 1260-XV din 19 iulie 2002. 

30. Lege privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006. 

31. Lege cu privire la poliţie, nr.416-XII din 18 decembrie 1990. 

32. Legea cu privire la activitatea operativă de investigaţii, nr. 45 -XIV din 12 aprilie 1994. 

33. Legea privind repararea cheltuielilor de tratament aplicat persoanei vătămate în acţiune 

criminală, nr. 79-XIII din 28.04.1994. 

34. Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de 

urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti, nr. 1545 - XIII din 25 

februarie 1998. 

35. Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova nr. 21 din 23 iunie 1997 cu privire la 

interpretarea articolului 114 din Constituţia Republicii Moldova. 

36. Tratat dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă din 4 noiembrie 1994 cu privire la 

asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală.  Buletinul 

Arbitrajului Republicii Moldova 1995, nr. 2. 

37. Tratat dintre Republica Moldova şi Ucraina din 4 noiembrie 1994 privind asistenţa juridică 

şi relaţiile juridice în materie civilă şi penală, Legea şi viaţa, 1994, nr. 2-3. 

38. Tratat între Republica Moldova şi România din 6 iulie 1996 privind asistenţa juridică în 

materie civilă şi penală, Tratate Internaţionale, 1999, volum 20, pag. 364. 

39. Convenţia privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie civilă, familială şi penala, 

semnată de statele-membre ale C.S.I. şi ratificată de Republica Moldova la 16 martie 1995. 

40. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об административных 

правонарушениях, принятый Верховным Советом СССР от 23 октября 1980 (BBC 

CCCP, 1980, № 44. ct.909). 

41.  Уголовный Кодекс Российской Федерации . 

42. Уголовный Кодекс Республики Украина. 

http://2i.06.1996/
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a) Practica judiciară 

1. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la examinarea 

litigiilor privind repararea prejudiciului moral şi material cauzat persoanelor deţinute prin 

violarea art. 3, 5, 8 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale. 

2.  Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie  a Republicii Moldova nr. 11 din 24.12.2012  

,,Cu privire la practica judiciară în cauzele penale referitoare la infracţiunile săvîrşite prin 

omor (art.145-148 CP al RM)” . 

3.  Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova  nr.4 din 19.06.2006 cu 

privire la practica judiciară în cauzele penale despre huliganism.  

4.  Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.16 din 07.11.2005  

cu privire la practica judiciară în procesele penale despre şantaj  

5.  Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.17 din 07.11.2005  

despre practica judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală  

6. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.37 din 22.11.2004  

cu privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul 

de copii. 

7. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.31 din 09.11.1998  

cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre purtarea (portul), păstrarea 

(deţinerea), transportarea, fabricarea, comercializarea ilegală, sustragerea armelor de foc, a 

muniţiilor sau a substanţelor explozive, păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor.  

8. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.19 din 10.07.1997  

      despre practica judiciară în cauzele privind  contrabanda şi contravenţiile administrative     

vamale  

9. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.23 din 10.07.1997  

cu privire la practica aplicării legislaţiei penale şi administrative pentru protecţia 

consumatorilor  

10. Hotărîrea Plenului Judecătoriei Supreme a  Republicii Moldova nr.5 din 17.04.1995  

cu privire la practica judiciară de aplicare a legislaţiei  despre repararea daunei materiale 

cauzate prin infracţiuni  

11. Hotărîrea Plenului CSJ a Republicii Moldova din 08.07.1999, nr.20 despre practica judiciară 

cu privire la aplicarea legislaţiei în cadrul examinării cauzelor penale referitor la încălcarea 

regulilor de securitate a circulaţiei şi de exploatare a mijloacelor de transport //Culegere de 

hotărîri explicative /340, 2002. 

12. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 5 din 30 ianuarie 1996 "Despre măsurile de 

perfecţionare a activităţii instanţelor judecătoreşti în examinarea cauzelor penale, civile şi 

administrative". Culegere de hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 

Moldova, Chişinău, 1997. 

13. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 13 din 22 martie 1997 "Cu privire la 

practica judiciară de aplicare a unor prevederi ale legislaţiei fiscale". Buletinul Curţii 

Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 1997. 

14. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 18din 10 iulie 1997 "Despre practica 

aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei în domeniul 
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protecţiei mediului înconjurător". Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 

Moldova, 1997, nr. 12. 

15. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în cauzele 

penale şi administrative referitoare la trecerea ilegală a frontierei de stat (art.191 din Codul 

cu privire la contravenţiile administrative şi art.80 din Codul penal), nr.15 din 25.03.2002. 

"Culegere de hotărîri explicative", Chişinău, 2002, pag.300. Buletinul Curţii Supreme de 

Justiţie a Republicii Moldova, 2002, nr.6. 

16. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Institutul Român pentru Drepturile 

Omului, 1996, etc. 

e) Literatură teoretică 

 

  REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 

1. Antoniu Gh., Daneş Şt., Popa M. Codul penal pe înţelesul tuturor. – Bucureşti, 2002. 

2. Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C. ş.a. Codul penal adnotat şi comentat. – Chişinău, 2005. 

3. Basarab M., Moldovan L., Suian V. Drept penal. Partea Specială. – Cluj-Napoca, 1985. 

4. Bădescu M. Codul penal. Infracţiuni în legi speciale. – Bucureşti, 2002. 

5. Bodea R. Drept penal. Partea Specială. – Oradea, 1999. 

6. Borodac A. Drept penal. Partea Specială. – Chişinău, 2004. 

7. Brănză S., Ulianovschi X., Stati V., Grosu V., Ţurcanu I. Drept penal. Partea Specială. – 

Chiţinău, 2005. 

8. Brînză S. Stati V. „Drept penal partea specială”-Chişinău 2011. 

9. Bulai C. Curs de drept penal. Partea Specială. –Bucureşti, 1975. 

10. Comentariul Codului penal al Republicii Moldova. – Chişinău, 2003. 

11. Diaconescu Gh. Infracţiunile în Codul penal român. – Bucureşti, 1997. 

14.  Donciu A. „Crima predicat în infracţiunile de spălare a banilor”- Chişinău 2010ю 

15.  Donciu A. „ Infracţiuni cu caracter terorist,infracţiuni conexe terorismului şi unele infracţiuni 

cu caracter de terorizare”- Chişinău 2011. 

16. Dumitru I., Tătaru D. Infracţiuni prevăzute în legi speciale. – Bucureşti, 2001. 

17. Dumneanu L. Analiza juridico-penală şi criminologică a terorismului. – Chişinău, 2004. 

18.Dumneanu L., Mutu-Strulea M. Album de scheme la Dreptul penal. Partea Specială. – Chişinău, 

2005. 

19. Explicaţii teoretice ale Codului penal român / Sub red. lui Dongoroz V. – Bucureşti, 2003. 

20. Grigorovici A. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul. – Bucureşti, 1976. 

12. Loghin O. Dreptul penal român. Partea Specială. – Bucureşti, 1994. 

13. Loghin O., Toader T. Drept penal român. Partea Specială. – Bucureşti, 1999. 

14. Macari I. Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea Specială. – Chişinău, 2003. 

15. Mutu-Strulea M. Analiza juridico-penală a spălării banilor. – Chişinău, 2006. 

16. Nistoreanu Gh. şi alţii. Drept penal. Partea Specială. – Bucureşti, 1999. 

17. Nistoreanu Gh., Boroi A. Drept penal român. Partea Specială. – Bucureşti, 2002. 

18. Predescu O. Dreptul penal al afacerilor. – Bucureşti, 2000. 

19. Predescu O., Ilinca D. Drept penal special. – Braşov, 2002. 

20. Sima C. Infracţiuni  prevăzute în legi speciale. Comentate şi adnotate. – Bucureşti, 2002. 

21. Stati V. Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de insovabilitate. – Chişinău, 2003. 

22. Stoica O.A. Drept penal. Partea Specială. – Bucureşti, 1976. 

23. Turuianu C. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei rutiere. – Bucureşti, 1976. 

24. Ungureanu A., Cipraga A. Dispoziţii penale din legi speciale române. – Bucureşti, 1996. 
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25. Voicu C., Boroi A., Sandu F., Molnar I. Dreptul penal al afacerilor. – Bucureşti, 2002. 

26. Vremea I. Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor. – Chişinău, 2003. 

27. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. – Санкт-Петербург, 2002. 

28. Анашкин Г.З. Ответственность за измену Родине и шпионаж. – Москва, 1964. 

29. Асланов Р.М. Преступления против государственной власти. – Санкт-Петербург, 2003. 

30. Ахмедшин Х.М. Квалификация воинских преступлений. –Москва, 1977. 

31. Бажанов М.И. Уголовно-правовая охрана правосудия. –Харьков, 1986. 

32. Бойко А.И., Родина Л.Ю. Контрабанда. – Санкт-Петербург, 2002. 

33. Ветров Н.И. Преступления против порядка управления, посягающие на нормальную 

деятельность органов внутренних дел. – Москва, 1989. 

34. Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Преступления против порядка управления. – Москва, 

1969. 

35. Власов И.С., Тяжкова И.М. Ответственность за преступления против правосудия. – 

Москва, 1978. 

36. Волженкин Б.В. Квалификация взяточничества. – Ленинград, 1984. 

37. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические 

преступления). - Санкт-Петербург, 2002. 

38. Галахова А.В. Превышение власти или служебных полномочий. – Москва, 1978. 

39. Галахова А.В. Уголовно-правовая характеристика транспортных преступлений. – 

Москва, 1990. 

40. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды 

преступлений и их квалификация. – Москва, 1995. 

41. Гаухман Л.Д. Уголовная ответственность за вымогательство. – Москва, 1996. 

42. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере 

экономики. – Москва. 1996. 
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