FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Durata studiilor
1.8 Forma de învăţământ
1.9 Anul universitar

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
de Drept
De Drept Public şi Drept Privat
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în drept
4 ani (8 semestre)
IF
2019-2020

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 Anul de
studiu

II

2.5 Semestrul

III

DREPT PENAL GENERAL I
Conf. univ. dr. Pocora Monica
Conf. univ. dr. Pocora Monica
Lect.univ.dr. Angelica Daniela Staicu
Asist.univ.dr. Zaharia Alexandru
2.6 Tipul
de evaluare

E3

2.7
Regimul
disciplinei2

DO

2.8. Categoria
disciplinei 3

DF

2.9. Codul
disciplinei

DD2103

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
învăţământ
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.8 Total ore de studiu individual
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

2
28
ore
30
20
30
80
4
6
4
150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

• Teoria generală a dreptului
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului / laboratorului

- sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
internet
- sală de seminar, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
internet

licenţă, masterat, doctorat
Obligatorie, opțională, facultativă
3
Fundamentală (DF), de specialitate (DS), complementară (DC)
1
2

1

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studii din
care face parte disciplina.)

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)Competenţe profesionale competenţele asigurate de programul de studii din care face parte
disciplina.)Competenţe profesionale

C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
➢ Cunoştinţe
Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în studiul dreptului penal
general
- Definirea conceptelor şi analiza acestora, precum şi a metodelor şi teoriilor utilizate în interpretarea şi
compararea instituţiilor din dreptul penal general;
- Utilizarea conceptelor și teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea şi interpretarea textelor de
lege (normelor juridice) naţionale, europene şi internaţionale
-

➢ Abilităţi
Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat
Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificări şi a unor delimitări
conceptuale
- Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor şi metodelor specifice
dreptului
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect profesional
-

•

-

C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice
internaţionale
➢ Cunoştinţe
Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi european şi a principalelor
instrumente juridice internaţionale;
Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor europene şi a prevederilor
internaţionale specifice dreptului penal general I prin utilizarea cunoştinţelor însuşite;
Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris și oral, și a instrumentelor de logică juridică pentru
explicarea şi interpretarea conceptelor şi teoriilor specifice domeniului dreptului penal general;
Identificare prevederilor legale din legislaţia penală românească, europeană sau internaţională,
aplicabile într-un context determinat;
Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante care au
incidenţă în rezolvarea unor situaţii specifice dreptului penal general I.

➢ Abilităţi
- Identificare prevederilor legale din legislaţia românească, europeană sau internaţională, aplicabile
într-un context determinat
- Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante care au
incidenţă în rezolvarea unor situaţii specifice
- Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei româneşti şi a celei europene şi
internaţionale în vigoare
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale într-un proiect profesional
CT 1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor
deontologice specifice domeniului dreptului penal general;
CT 2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu
respectarea palierelor ierarhice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Pregătirea studenţilor cu temeinice cunoştinţe, cu privire la instituţiile
juridice de drept penal – partea generală. Însuşirea dispoziţiilor părţii
generale a dreptului penal în vederea asigurării bazei teoretice necesare
studierii părţii speciale a acestei ramuri de drept si a celorlalte discipline
complementare prevăzute în planul de învăţământ al facultăţii. Obiectivele
disciplinei rezonează cu logica internă a planului de învăţământ şi care
vizează o justă îmbinare a perspectivei general-teoretice asupra dreptului cu
aceea de specialitate.
• explicarea şi descrierea principiilor fundamentale, ale normelor şi
instituţiilor juridice de drept penal general;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

identificarea relaţiilor de apărare socială în sistemul relaţiilor sociale;
definirea conceptului de izvor de drept penal, enumerarea şi
caracterizarea izvoarelor de drept penal;
precizarea importanţei codificării legislației penale;
prezentarea normelor de aplicare a legii penale în spațiu și în timp;
analizarea – în accepțiunea legii penale – a noțiunilor de teritoriul
țării/României și infracțiune săvârșită pe teritoriul țării;
inventarierea cuprinzătoare a normelor care reglementează instituția
infracțiunii și conținutul juridic al acesteia;
corelarea legislaţiei interne cu legislaţia altor ţări şi cu tratatele şi
convenţiile internaţionale în vederea unei viziuni integratoare asupra
fenomenologiei juridice a relaţiilor de apărare socială;
capacitatea de a susţine un discurs logic, coerent, de a argumenta
opiniile, de a formula concluzii originale, de a utiliza corect limbajul
juridic și terminologia juridico-penală;
dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză, de evaluare şi
autoevaluare, de adaptare la noi situaţii.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Dreptul penal ca ramură de drept și ştiinţa dreptului penal

2. Izvoarele dreptului penal
3. Aplicarea legii penale în spaţiu și în timp

4. Raportul juridic penal
5. Noţiunea de infracţiune și trăsăturile esenţiale ale acesteia
6. Conţinutul infracţiunii
7. Formele infracţiunii intenţionate după fazele ei de
desfăşurare
8.2 Seminar / laborator
1. Dreptul penal ca ramură de drept și ştiinţa dreptului penal

2. Izvoarele dreptului penal

3. Aplicarea legii penale în spaţiu și în timp

4. Raportul juridic penal

Metode de predare
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning
Metode şi procedee didactice
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,

Observaţii
4 ore

2 ore

4 ore

2 ore

6 ore

6 ore

4 ore
Observaţii
4 ore

2 ore

4 ore

2 ore

3

5. Noţiunea de infracţiune și trăsăturile esenţiale ale acesteia

6. Conţinutul infracţiunii

7. Formele infracţiunii intenţionate după fazele ei de
desfăşurare

sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video,
sistem e-learning

6 ore

6 ore

4 ore

8.3. Bibliografie
-

Bibliografie obligatorie

1. G. Antoniu, Tratat de drept penal, volumul I, Introducere în dreptul penal. Aplicarea legii penale, Ed. Universul
Juridic, București, 2015;
2. G. Antoniu, T. Toader (coordonatori), G. Antoniu, C. Bulai, B.N. Bulai, C. Duvac, I. Griga, I. Ifrim, Gh. Ivan, C-tin
Mitrache, I. Molnar, I. Pascu, V. Pașca, O. Predescu, Explicaţiile noului Cod penal. Vol. I. Articolele 1-52, Ed.
Universul Juridic, București, 2015;
3. G. Antoniu, T. Toader (coordonatori), Al. Boroi, V. Brutaru, B. N. Bulai, C. Bulai, Șt. Daneș, C. Duvac, M. K. Guiu,
I. Ifrim, C-tin Mitrache, C. Mitrache, I. Molnar, I. Ristea, C. Sima, V. Teodorescu, I. Vasiu, A. Vlăsceanu,
Explicaţiile noului Cod penal. Vol. II. Articolele 53-187, Ed. Universul Juridic, București, 2015;
4. Al. Boroi, Drept penal. Partea generală. Conform Noului Cod penal, Ed. a 3- a, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2017
5. Mihai Adrian Hotca, Manual de drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017
6. M.I. Mărculescu-Michinici, Mihai Dunea, Drept penal. Partea generală. Curs teoretic în domeniul licenţei, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2017
7. F. Streţeanu, D. Niţu, Drept penal. Partea generală, Vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018
8. T. Toader, M.I. Michinici, A. C. Ciocîntă, M. Dunea, R. Răducanu, S. Rădulețu, Noul Cod penal. Comentarii pe
articole, Ed. Hamangiu, București, 2014
9. M. Udroiu, Drept penal. Partea generală. Sinteze şi grile. Ed. 5, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2018
10. M. Udroiu, Drept penal. Partea generală. Noul Cod penal, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2015
11. M. Udroiu, V. Constantinescu, Noul Cod penal. Codul penal anterior, Ed. Hamangiu, București, 2014
12. Delia Magherescu, Recunoaşterea vinovăţiei şi aplicarea pedepsei , Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2019.

-

Bibliografie complementară

1. Constituţia României 1991, modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003
2. Noul Cod penal român adoptat prin Legea nr. 286/2009, publicată în M.Of. nr. 510 din 24.07.2009, intrată in vigoare
la data de 01.02.2014, cu ultimele modificări și completări (Legea nr. 27/2012 pentru modificarea şi completarea
Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în M.Of. nr. 180/20.03.2012; Legea
nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
publicată în M.Of. nr. 258/19.04.2012; Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal, publicată în M.Of. nr. 757/12.11.2012; Legea nr. 159/ 2014
pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în M.Of. nr. 887/05.12. 2014)
3. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată în M.Of. nr. 377 din
31.05.2011, cu ultimele modificări şi completări
4. Legea nr. 17/07.08.1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue
ale României, republicată în M. Of. nr. 765/21.10.2002, în urma modificărilor şi completărilor aduse prin Legea nr.
36/2002, publicată în M.Of. nr. 77 din 31.01.2002
5. Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în M.Of. nr. 757
din 12.11.2012
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6. Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în M.Of. nr. 513 din 14.08.2013
7. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal, publicată în M.Of. nr. 514 din 14.08.2013
8. Lege nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, publicată în M.Of. nr. 512 din
14.08.2013
A se vedea și:
1. Decizia Curții Constituționale nr. 265/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din
Codul penal, publicată în M.Of. nr. 372/20.05.2014, www.ccr.ro
Decizia Curții Constituționale nr. 11/15 ianuarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor
art. 1121 alin. (2)lit. a) din Codul penal, publicată în M.Of. nr. 102/09. 02. 2015
2. Deciziile pronunţate de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în
materie penală – 2014/2015, www.scj.ro
➢ Decizia nr. 1/14.04.2014 privind mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul faptelor
definitiv judecate, pentru ipoteza unui concurs de infracţiuni, publicată în M.Of. nr. 349 din 13.05.2014
➢ Decizia nr. 2/14.04.2014 privind aplicarea legii penale mai favorabile în cazul prescripţiei răspunderii penale,
publicată în M.Of. nr. 319 din 30.04.2014
➢ Decizia nr. 3/12.05.2014 privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal,
publicată în M.Of. nr. 392 din 28.05.2014
➢ Decizia nr. 4/12.05.2014 privind dispoziţiile art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 cu referire la art.
129 alin. (2) lit. b) din Codul penal, publicată în M.Of. nr. 434 din 13.06.2014
➢ Decizia nr. 5/26.05.2014 privind aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracţiunii continuate, publicată
în M.Of. nr. 470 din 26.06.2014
➢ Decizia nr. 6/26.05.2014 privind mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile după judecarea
definitivă a cauzei în ipoteza tentativei, publicată în M.Of. nr. 471 din 26.06.2014
➢ Decizia nr. 7/26.05.2014 privind aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul penal, în cazul
infracţiunii continuate, publicată în M.Of. nr. 471 din 26.06.2014
➢ Decizia nr. 8/26.05.2014 privind aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul penal, în cazul
circumstanţelor atenuante sau agravante, publicată în M.Of. nr. 473 din 27.06.2014
➢ Decizia nr. 9/02.06.2014 privind aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 5 din Codul penal, publicată
în M.Of. nr. 497 din 03.07.2014
➢ Decizia nr. 10/02.06.2014 privind aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 5 din Codul penal, în cazul
circumstanţelor atenuante, publicată în M.Of. nr. 502 din 07.07.2014
➢ Decizia nr. 12/02.06.2014 privind interpretarea dispoziţiilor art. 367 din Codul penal, publicată în M.Of. nr.
507 din 08.07.2014
➢ Decizia nr. 13/05.06.2014 referitoare la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal cu privire la
hotărârile de condamnare pronunţate de un alt stat faţă de cetăţeni români, recunoscute în procedura
reglementată de Legea nr. 302/2004, publicată în M.Of. nr. 505 din 08.07.2014
➢ Decizia nr. 14/16.06.2014 privind aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul penal, în
ipoteza cauzei speciale de reducere a pedepsei prevăzută în art. 3201 alin. (7) din Codul de procedură penală
anterior, publicată în M.Of. nr. 525 din 15.07.2014
➢ Decizia nr. 15/23.06.2014 privind aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul penal, în cazul
recidivei postexecutorii, publicată în M.Of. nr. 546 din 23.07.2014
➢ Decizia nr. 16/23.06.2014 privind dispoziţiile art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 cu referire la art.
129 alin. (2) lit. b) din Codul penal, publicată în M.Of. nr. 548 din 24.07.2014
➢ Decizie nr. 21/2014, publicată în M.Of. nr. 24 din 13.01.2015
➢ Decizie nr. 26/2014, publicată în M.Of. nr. 829 din 13.11.2014
➢ Decizie nr. 1/2015, publicată în M.Of. nr. 105 din 10.02.2015
➢ Decizie nr. 3/2015, publicată în M.Of. nr. 380 din 02.06.2015
➢ Decizia nr. 4/2015 privind infracţiunea de vătămare corporală din culpă, publicată în M.Of. nr. 244 din
09.04.2015
➢ Decizie nr. 6/2015, publicată în M.Of. nr. 257 din 17.04.2015
➢ Decizie nr. 9/2015, publicată în M.Of. nr. 406 din 09.06.2015
➢ Decizie nr. 10/2015, publicată în M.Of. nr. 389 din 04.06.2015
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➢ Decizie nr. 11/2015, publicată în M.Of. nr. 381 din 02.06.2015
➢ Decizie nr. 12/2015, publicată în M.Of. nr. 409 din 10.06.2015
➢ Decizie nr. 13/2015, publicată în M.Of. nr. 410 din 10.06.2015
➢ Decizie nr. 15/2015, publicată în M.Of. nr. 455 din 24.06.2015
ADRESE WEB
- www.cdep.ro;
- www.jurisprudentacedo.com; - www.clr.ro
- www.scj.ro;
- www.jurisprudenta.com;
- www.ccr.ro;
- www.juridice.ro;
- www.just.ro
- www.euroavocatura.ro/jurisprudenta;
- www.avocatura.com ;
- www.dreptonline.ro;
- www. portal.just.ro;
- http://eur-lex.europa.eu;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre
universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului penal şi
valorifică practica judiciară recentă şi problematica actuală a relaţiilor sociale ce interesează instituţii aparţinând
dreptului penal general.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
Examen scris
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs, gradul
de însuşire a limbajului de
specialitate
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor
Evaluare continuă
referate, teme de casă, teste,
participarea la dezbateri, gradul
de însuşire a limbajului de
specialitate
10.6 Standard minim de performanţă
• cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
• activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
2.09.2019

Semnătura titularului de curs
Conf. univ. dr. Monica Pocora

10.3 Pondere
din nota finală
70%

30%

Semnătura titularului de seminar
Conf. univ. dr. Pocora Monica

__________________________
Lect.univ.dr. Angelica Daniela Staicu
Asist.univ.dr. Zaharia Alexandru

_________________________
Data avizării în departament

Semnătura Directorului de departament
Lect.univ.dr. Iulian SAVENCO

12.09.2019

________________
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