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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi 

1.2 Facultatea  de Drept 

1.3 Departamentul Drept Public şi Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii1 Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept/Licenţiat în drept  

1.7 Durata studiilor 4 ani (8 semestre)  
1.8 Forma de învăţământ IF 

1.9 Anul universitar 2019-2020 

 
2. Date despre disciplină 

 

 

2.1 Denumirea disciplinei DREPT PENAL SPECIAL II 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Angelica Daniela Staicu 
2.4 Anul de  

studiu 

III 2.5 Semestrul VI 2.6 Tipul de 

evaluare 

E6 2.7 Regimul 

disciplinei2 

DO 2.8. Categoria 

disciplinei 3 

DF 2.9. Codul 

disciplinei 
DD3203 

 

 

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 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator 28 

3.7 Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate  20 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
3.8 Total ore de studiu individual 80 
Tutoriat 4 
Examinări 6 
Alte activităţi 4 
3.9 Total ore pe semestru 150 
3.10 Numărul de credite 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior) 

4.1 de curriculum Drept penal general I, Drept penal general II, Drept penal special I 

4.2 de competenţe Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului - sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius Online, 

internet 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului / laboratorului 

- sală de seminar, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius Online, 

internet 

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



2 

6
. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 s

p
ec

if
ic

e 
a

cu
m

u
la

te
 (

V
iz

ea
ză

 c
o

m
p

et
en

ţe
le

 a
si

g
u

ra
te

 d
e 

p
ro

g
ra

m
u

l 
d

e 
st

u
d

iu
 d

in
 c

ar
e 

fa
ce

 p
ar

te
 

d
is

ci
p

li
n

a.
)C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 c
o

m
p

et
en

ţe
le

 a
si

g
u

ra
te

 d
e 

p
ro

g
ra

m
u

l 
d

e 
st

u
d

ii
 d

in
 c

ar
e 

fa
ce

 p
ar

te
 d

is
ci

p
li

n
a.

)C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice 

internaţionale 
 

CUNOȘTINȚE 

• 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 – partea specială 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 – partea specială; 

• 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 – partea specială. 

 
ABILITĂȚI 

• Reflexia critică şi constructivă  prin utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică juridică, 

în elaborarea unor argumentări specifice disciplinei Drept penal- partea specială II, în scris şi oral; 

• Creativitate şi inovare prin utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor şi 

metodelor consacrate în domeniul disciplinei Drept penal- partea specială; 

• Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei româneşti şi a celei europene şi internaţionale în 

vigoare. 

 
 

 

C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul 

european şi dreptul altor state 
 

CUNOȘTINȚE 

• Definirea conceptelor şi analiza acestora, precum şi a metodelor şi teoriilor utilizate în interpretarea şi compararea 

instituţiilor specifice dreptului penal special din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state; 

• Interpretarea raportului dintre instituţiile dreptului penal  român şi cele ale dreptului penal european şi dreptului 

penal  altor state prin utilizarea metodelor comparative şi interpretative. 

 
ABILITĂȚI 

• Interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru determinarea raportului dintre instituţiile 

dreptului naţional, ale dreptului european şi ale dreptului altor stat; 

• Realizarea de corelaţii şi comparaţii între instituţii ale sistemului de drept naţional, european şi cele ale altor state într-

un context determinat, cu utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice; 

• Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea  metodelor de comparare a legislaţiei naţionale, europene şi a 

legislaţiei altor state. 
 

C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din 

punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor 
 

CUNOȘTINȚE 

• Identificarea corectă a reglementărilor  în vigoare şi  utilizarea raţionamentelor juridice, cu valorificarea acestora în 

comunicarea profesională; 

• Explicarea şi interpretarea modului în care fenomenul juridic se intersectează cu situaţiile de fapt (modul în care o 

situaţie de fapt dobândeşte semnificaţii în plan juridic). 

 

ABILITĂȚI 

• Soluţionarea problemei de drept pe care o ridică o situaţie de fapt, prin utilizarea raţionamentelor juridice; 

• Realizarea selecţiei corecte şi argumentate între mai multe soluţii care pot fi date unei situaţii de fapt; 

• Elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional pornind de la  încadrarea juridică a unei situaţii de fapt 
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CT 1  Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 

deonotologice specifice domeniului dreptului penal – partea specială; 

 

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 Delimitarea faptelor socialmente periculoase care întrunesc elementele unei 

infracţiuni, de celelalte fapte ilicite, dar si a faptelor prevăzute în Codul 

penal de cel al infracţiunilor prevăzute în legi speciale. 

7.2 Obiectivele specifice Dobândirea metodelor de analiză si interpretare specifice disciplinei astfel 

încât, în mod concret, să se poată realiza o corectă încadrare juridică a 

faptelor socialmente periculoase, fapte săvârsite în realitatea socială 
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8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. INFRACTIUNI PREVĂZUTE LA ART. 310 – ART. 333 

1.1.Infracţiuni de fals  
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori  
Falsificarea de monede 
Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată 
Falsificarea de timbre sau efecte poştale  
Punerea în circulaţie de valori falsificate  
Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori 
Emiterea frauduloasă de monedă 
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare  
Falsificarea de instrumente oficiale 
Folosirea instrumentelor false 
Falsificarea de instrumente de autentificare străine 
Falsuri în înscrisuri  
Falsul material în înscrisuri oficiale  
Falsul intelectual  
Falsul în înscrisuri sub semnătură privată 
Uzul de fals 
Falsificarea unei înregistrări tehnice 
Falsul informatics 
Falsul în declaraţii 
Falsul privind identitatea  
Recursuri în interesul legii 

 
1.2.Infracţiuni contra siguranţei publice  

Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate  
Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor 

defectuoasă  
Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor 

defectuoasă din culpă  
Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau 

a altor substanţe  
Distrugerea sau semnalizarea falsă  
Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice  
Punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat  
Conducerea unui vehicul fără permis de conducere 
Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe 
Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice 
Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor 

acestuia  
Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice  
Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea 

reparaţiilor  
Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public  
Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi 

al materiilor explosive 
Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor 
Uzul de armă fără drept 
Ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale  
Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii 

radioactive  
Nerespectarea regimului materiilor explozive  
Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi 

reglementate de lege  

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, 

prezentări video, sistem e-learning 

7  ore 
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Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi  
Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă  
Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă  
Camăta 
Infracţiuni contra sănătăţii publice 
Zădărnicirea combaterii bolilor 
Contaminarea venerică 
Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit  
Răspândirea bolilor la animale sau plante 
Infectarea apei  
Falsificarea sau substituirea de alimente sau alte produse 
Comercializarea de produse alterate  
Traficul de produse sau substanţe toxice  

2. INFRACTIUNI PREVĂZUTE LA ART. 334 – ART. 359  
2.1.Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice 
Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat 
Conducerea unui vehicul fără permis de conducere 
Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe 
Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice  
Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor 

acestuia 
Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice 
Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea 

reparaţiilor 
Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public 
2.2. Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor 

nucleare şi al materiilor explosive 
 Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor 
Uzul de armă fără drept 
Ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale 
Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii 

radioactive 
 Nerespectarea regimului materiilor explozive 
2.3 Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi 

reglementate de lege 
Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi 
Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă 
Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă 
 Camăta 
2.4. Infracţiuni contra sănătăţii publice 
Zădărnicirea combaterii bolilor 
Contaminarea venerică  
Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit 
.Răspândirea bolilor la animale sau plante 
Infectarea apei 
Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse 
Comercializarea de produse alterate  
Traficul de produse sau substanţe toxice 

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, 

prezentări video, sistem e-learning 

7 ore 

3.INFRACȚIUNI PREVĂZUTE LA ART. 360 – ART. 410 C. PEN.  
 
3.1. Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor 

informatice 
Accesul ilegal la un sistem informatic  
Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice 
Alterarea integrităţii datelor informatice  
Perturbarea funcţionării sistemelor informatice  
Transferul neautorizat de date informatice  
Operaţiuni ilegale cu dispositive sau programe informatice  
3.2.Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea 

socială  
Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice 
Constituirea unui grup infracţional organizat 

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, 

prezentări video, sistem e-learning 

7  ore 
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Instigarea publică  
Incitarea la ură sau discriminare  
Încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni 
Tulburarea ordinii şi liniştii publice 
Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase 
Împiedicarea desfăşurării unei adunări publice 
Pornografia infantilă  
Ultrajul contra bunelor moravuri 
Infracţiuni contra familiei  
Bigamia  
Incestul 
Abandonul de familie  
Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului 
Împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu 
3.3.Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat 

persoanelor decedate  
Împiedicarea exercitării libertăţii religioase 
Profanarea lăcaşurilor sau a obiectelor de cult 
Profanarea de cadavre sau morminte  
Prelevarea ilegală de ţesuturi sau organe 
Infracţiuni electorale 
Împiedicarea exercitării drepturilor electorale  
Coruperea alegătorilor 
Frauda la vot 
Frauda la votul electronic  
Violarea confidenţialităţii votului  
Nerespectarea regimului urnei de vot  
Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale  

 
3.4.Infracţiuni contra securităţii naţionale 
Trădarea 
Trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat  
Trădarea prin ajutarea inamicului  
Acţiuni împotriva ordinii constituţionale 
Înalta trădare  
Acţiunile ostile contra statului roman 
Spionajul  
Atentatul care pune în pericol securitatea naţională  
Atentatul contra unei colectivităţi 
Actele de diversiune 
Comunicarea de informaţii false 
Propaganda pentru război 
Compromiterea unor interese de stat  
Divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională  
Infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie 

internaţională  
Constituirea de structuri informative ilegale 
Nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale  

 

4.INFRACȚIUNI PREVĂZUTE LA ART. 413 – ART. 444 C. PEN.  
4.1. Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate  
Infracţiuni săvârşite de militari 
Absenţa nejustificată  
Dezertarea  
Încălcarea consemnului  
Părăsirea postului sau comenzii 
Insubordonarea  
 Constrângerea superiorului 
Lovirea superiorului ori a inferiorului  

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, 

prezentări video, sistem e-learning 

7 ore 
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Capitularea  
.Părăsirea câmpului de luptă  
.Zborul neautorizat  
.Părăsirea navei  
.Părăsirea comenzii  
.Încălcarea consemnului  
.Părăsirea postului sau comenzii 
Insubordonarea  
Constrângerea superiorului 
Lovirea superiorului ori a inferiorului  
Capitularea  
Părăsirea câmpului de luptă  
Zborul neautorizat  
Părăsirea navei  
Părăsirea comenzii  
Neluarea măsurilor necesare în operaţiunile navale  
Coborârea pavilionului  
Coliziunea 
Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili  
Sustragerea de la serviciul militar în timp de război  
Agresiunea împotriva santinelei 
Sustragerea de la luarea în evidenţa militară  
Neprezentarea la încorporare sau concentrare 
Jefuirea celor căzuţi pe câmpul de luptă  
Folosirea emblemei Crucea Roşie în timpul operaţiunilor militare 

 

4.2.Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război  
Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii 
Genocidul 
Infracţiuni contra umanităţii 
Infracţiuni de război  
Infracţiuni de război contra persoanelor 
Infracţiuni de război contra proprietăţii şi altor drepturi 

 

4.3.Infracţiuni de război contra operaţiunilor umanitaren şi 

emblemelor 
Utilizarea de metode interzise în operaţiunile de luptă 
Utilizarea de mijloace interzise în operaţiunile de luptă 

 

 8.2 Seminar / laborator Metode şi procedee didactice Observaţii 
1INFRACTIUNI PREVĂZUTE LA ART. 310 

– ART. 333 1.1. 

1.1 Infracţiuni de fals  
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori  
Falsificarea de monede 
Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată 
Falsificarea de timbre sau efecte poştale  
Punerea în circulaţie de valori falsificate  
Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori 
Emiterea frauduloasă de monedă 
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare  
Falsificarea de instrumente oficiale 
Folosirea instrumentelor false 
Falsificarea de instrumente de autentificare străine 
Falsuri în înscrisuri  
Falsul material în înscrisuri oficiale  
Falsul intelectual  
Falsul în înscrisuri sub semnătură privată 

explicaţia, conversaţia euristică, 

dezbaterea, brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, analiza, 

sinteza, prezentări video, sistem e-

learning 

7 ore 



7 

Uzul de fals 
Falsificarea unei înregistrări tehnice 
Falsul informatics 
Falsul în declaraţii 
Falsul privind identitatea  
Recursuri în interesul legii 

 
1.2.Infracţiuni contra siguranţei publice  

Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate  
Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea 

lor defectuoasă  
Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea 

lor defectuoasă din culpă  
Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa 

alcoolului sau a altor substanţe  
Distrugerea sau semnalizarea falsă  
Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile 

publice  
Punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul 

neînmatriculat  
Conducerea unui vehicul fără permis de conducere 
Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor 

substanţe 
Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre 

biologice 
Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau 

ştergerea urmelor acestuia  
Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile 

publice  
Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori 

efectuarea reparaţiilor  
Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public  
Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor 

nucleare şi al materiilor explosive 
Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor 
Uzul de armă fără drept 
Ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale  
Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor 

materii radioactive  
Nerespectarea regimului materiilor explozive  
Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte 

activităţi reglementate de lege  
Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi  
Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în 

muncă  
Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în 

muncă  
Camăta 
Infracţiuni contra sănătăţii publice 
Zădărnicirea combaterii bolilor 
Contaminarea venerică 
Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit  
Răspândirea bolilor la animale sau plante 
Infectarea apei  
Falsificarea sau substituirea de alimente sau alte produse 
Comercializarea de produse alterate  
Traficul de produse sau substanţe toxice  

2. INFRACTIUNI PREVĂZUTE LA ART. 334 – ART. explicaţia, conversaţia euristică, 7 ore 
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359  
2.1.Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe 

drumurile publice 
Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul 

neînmatriculat 
Conducerea unui vehicul fără permis de conducere 
Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor 

substanţe 
Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre 

biologice  
Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea 

urmelor acestuia 
Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile 

publice 
Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori 

efectuarea reparaţiilor 
Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public 
2.2. Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, 

materialelor nucleare şi al materiilor explosive 
 Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor 
Uzul de armă fără drept 
Ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale 
Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor 

materii radioactive 
 Nerespectarea regimului materiilor explozive 
2.3 Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte 

activităţi reglementate de lege 
Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi 
Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în 

muncă 
Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în 

muncă 
 Camăta 
2.4. Infracţiuni contra sănătăţii publice 
Zădărnicirea combaterii bolilor 
Contaminarea venerică  
Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit 
.Răspândirea bolilor la animale sau plante 
Infectarea apei 
Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse 
Comercializarea de produse alterate  
Traficul de produse sau substanţe toxice 

dezbaterea, brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, analiza, 

sinteza, prezentări video, sistem e-

learning 

3.INFRACȚIUNI PREVĂZUTE LA ART. 360 – ART. 

410 C. PEN.  
 
3.1. Infracțiuni contra siguranței și integrității 

sistemelor și datelor informatice 
Accesul ilegal la un sistem informatic  
Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice 
Alterarea integrităţii datelor informatice  
Perturbarea funcţionării sistemelor informatice  
Transferul neautorizat de date informatice  
Operaţiuni ilegale cu dispositive sau programe informatice  
3.2.Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind 

convieţuirea socială  
Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice 
Constituirea unui grup infracţional organizat 
Instigarea publică  
Incitarea la ură sau discriminare  
Încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni 
Tulburarea ordinii şi liniştii publice 
Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase 
Împiedicarea desfăşurării unei adunări publice 

explicaţia, conversaţia euristică, 

dezbaterea, brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, analiza, 

sinteza, prezentări video, sistem e-

learning 

7 ore 
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Pornografia infantilă  
Ultrajul contra bunelor moravuri 
Infracţiuni contra familiei  
Bigamia  
Incestul 
Abandonul de familie  
Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului 
Împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu 
3.3.Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului 

datorat persoanelor decedate  
Împiedicarea exercitării libertăţii religioase 
Profanarea lăcaşurilor sau a obiectelor de cult 
Profanarea de cadavre sau morminte  
Prelevarea ilegală de ţesuturi sau organe 
Infracţiuni electorale 
Împiedicarea exercitării drepturilor electorale  
Coruperea alegătorilor 
Frauda la vot 
Frauda la votul electronic  
Violarea confidenţialităţii votului  
Nerespectarea regimului urnei de vot  
Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale  

 
3.4.Infracţiuni contra securităţii naţionale 
Trădarea 
Trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat  
Trădarea prin ajutarea inamicului  
Acţiuni împotriva ordinii constituţionale 
Înalta trădare  
Acţiunile ostile contra statului roman 
Spionajul  
Atentatul care pune în pericol securitatea naţională  
Atentatul contra unei colectivităţi 
Actele de diversiune 
Comunicarea de informaţii false 
Propaganda pentru război 
Compromiterea unor interese de stat  
Divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională  
Infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie 

internaţională  
Constituirea de structuri informative ilegale 
Nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale  

 

4.INFRACȚIUNI PREVĂZUTE LA ART. 413 – ART. 

444 C. PEN.  
4.1. Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor 

armate  
Infracţiuni săvârşite de militari 
Absenţa nejustificată  
Dezertarea  
Încălcarea consemnului  
Părăsirea postului sau comenzii 
Insubordonarea  
 Constrângerea superiorului 
Lovirea superiorului ori a inferiorului  
Capitularea  
.Părăsirea câmpului de luptă  
.Zborul neautorizat  
.Părăsirea navei  
.Părăsirea comenzii  

explicaţia, conversaţia euristică, 

dezbaterea, brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, analiza, 

sinteza, prezentări video, sistem e-

learning 

7 ore 



10 

.Încălcarea consemnului  

.Părăsirea postului sau comenzii 
Insubordonarea  
Constrângerea superiorului 
Lovirea superiorului ori a inferiorului  
Capitularea  
Părăsirea câmpului de luptă  
Zborul neautorizat  
Părăsirea navei  
Părăsirea comenzii  
Neluarea măsurilor necesare în operaţiunile navale  
Coborârea pavilionului  
Coliziunea 
Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili  
Sustragerea de la serviciul militar în timp de război  
Agresiunea împotriva santinelei 
Sustragerea de la luarea în evidenţa militară  
Neprezentarea la încorporare sau concentrare 
Jefuirea celor căzuţi pe câmpul de luptă  
Folosirea emblemei Crucea Roşie în timpul operaţiunilor 

militare 

 

4.2.Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de 

război  
Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii 
Genocidul 
Infracţiuni contra umanităţii 
Infracţiuni de război  
Infracţiuni de război contra persoanelor 
Infracţiuni de război contra proprietăţii şi altor drepturi 

 

4.3.Infracţiuni de război contra operaţiunilor 

umanitaren şi emblemelor 
Utilizarea de metode interzise în operaţiunile de luptă 
Utilizarea de mijloace interzise în operaţiunile de luptă 

 

8.3. Bibliografie 
Bibliografie obligatorie 

- ***, Codul penal si Legea de punere în aplicare – editie actualizata la 27 septembrie 2018 , Editura Hamangiu, 

2018; 

- Alexandru Boroi; Ana Alina Ionescu- Dumitrache, Drept penal special II,  Ediție revizuită şi adăugită  - Curs 

ID/FR, Editura Universitară Danubius, Galați, 2016; 

- Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca , Ioan Chis, Mirela Gorunescu, Costica Paun, Norel Neagu , 

Maxim Dobrinoiu , Mircea Constantin Sinescu, Noul Cod penal comentat. Partea specială, Ediția a III-a, 

revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2016; 

- Tudorel Toader, Codul penal. Codul de procedura penala si Legile de punere in aplicare.  corelatii cu vechile 

reglementari, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, 

hotarari C.E.D.O., index alfabetic Actualizat 10 iulie 2018, Ed. Hamangiu, București, 2018. 

Bibliografie complementară 

- Tudorel Toader, Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală și legile de punere în aplicare. Actualizat 

octombrie 2016. Cuprinde modificările aduse prin O.U.G. nr. 6/2016, prin Legea nr. 75/2016 și prin O.U.G. nr. 

18/2016, Ed. Hamangiu, București, 2016. 

- Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială. Conform Noului Cod Penal. Ediţia a 2-a, Curs universitar., 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014; 

- Tudorel Toader (coord.), Noul Cod Penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014;  

- M. Udroiu, Drept penal. Partea specială. Noul Cod Penal, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014;  

- Maxim Dobrinoiu, Mirela Gorunescu, Chis Ioan, Dobrinoiu Vasile, Pascu Ilie, Costica Paun, Dima Traian, Hotca 

Adrian Mihai, Noul Cod Penal. Comentarii. Partea specială, Ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014;  

http://www.ujmag.ro/autori/vasile-dobrinoiu/
http://www.ujmag.ro/autori/ilie-pascu/
http://www.ujmag.ro/autori/mihai-adrian-hotca/
http://www.ujmag.ro/autori/ioan-chis/
http://www.ujmag.ro/autori/mirela-gorunescu/
http://www.ujmag.ro/autori/costica-paun/
http://www.ujmag.ro/autori/neagu-norel/
http://www.ujmag.ro/autori/maxim-dobrinoiu/
http://www.beckshop.ro/maxim_dobrinoiu-a3036-p0.html
http://www.beckshop.ro/mirela_gorunescu-a3033-p0.html
http://www.beckshop.ro/chis_ioan-a1035-p0.html
http://www.beckshop.ro/dobrinoiu_vasile-a956-p0.html
http://www.beckshop.ro/pascu_ilie-a958-p0.html
http://www.beckshop.ro/costica_paun-a3088-p0.html
http://www.beckshop.ro/dima_traian-a962-p0.html
http://www.beckshop.ro/hotca_adrian_mihai-a1013-p0.html
http://www.beckshop.ro/hotca_adrian_mihai-a1013-p0.html
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- V. Dobrinoiu, N. Neagu, Drept penal. Partea specială. Teorie şi practică judiciară. Conform Noului Cod Penal, 

Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011;  

- C. Bulai, V. Roşca, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, ed. a II-a, vol. IV, Ed. Academiei Române, Ed. 

All Beck, Bucureşti, 2003;  

- Revista de Drept Penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 

- Revista Dreptul, Lex Expert, Bucureşti 

- Revista Universul Juridic, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, http://revista.universuljuridic.ro/ 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conținutul disciplinei Drept penal special II asigură atingerea rezultatelor învățării prin dobândirea competențelor 

profesionale necesare ocupațiilor specifice domeniului juridic, conform COR ISCO 08. 

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 special 

şi valorifică practica judiciară recentă şi problematica actuală  

 

10. Evaluare 

    

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală (%) 

10.4 Evaluare finală  Se evaluează răspunsurile Examen scris 70 

10.5 Seminar  

 

Frecvenţă, elaborarea unor 

referate, teme de casă, teste, 

joc de rol, participarea la 

dezbateri  

Evaluare continuă 30 

10.6 Standard minim de performanță 

- cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei transmise; 

-  activitate la seminar de 50 %. 

 

 

 

Data completării 

 

Semnătura titularului de curs 

 

Semnătura titularului de seminar 

03.09.2019 

 

 

Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU 

DUMITRACHE 

__________________________ 

 

        Lect.univ.dr. Angelica Daniela Staicu 

 

_________________________ 
 

 

Data avizării în departament 

 

               Semnătura Directorului de departament 

 

           12.09.2019 

           Lect.univ.dr. Iulian SAVENCO 

                                                                                  ________________ 

http://revista.universuljuridic.ro/

