
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

FACULTATEA DE DREPT 

CATEDRA DREPT PENAL ŞI CRIMINOLOGIE 

 

 

 

 

 

CURRICULUM 

la disciplina 

 

DREPT PENAL  

(Partea Generală şi Partea Specială) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIŞINĂU – 2013 

CEP USM 



 2 

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII 

  
Curriculum la disciplina Drept penal: Partea Generală. Partea Specială / 

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra Drept Penal şi 
Criminologie; elab.: Sergiu Brînză [et al.]. – Chişinău: CEP USM, 2013. – 66 p.  

300 ex.  
ISBN 978-9975-71-381-8. 

343(073.8) 
C 95 
 
 300 ex.  
 ISBN 

CZU 343(073.8) 

C 95 

 
 

APROBAT la şedinţa Catedrei  
Drept Penal şi Criminologie din 26.03.2013 

 

APROBAT la şedinţa Consiliului 

Facultăţii de Drept din 03.04.2013 
 
 

Elaborat de: 

Sergiu BRÎNZA,  

doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Vitalie STATI,  

doctor în drept, conferenţiar universitar 

Ludmila DUMNEANU,  

doctor în drept, conferenţiar universitar 

Adriana EŞANU,  

doctor în drept, conferenţiar universitar 

Mariana GRAMA, 

doctor în drept, conferenţiar universitar 

Stela BOTNARU, 

doctor în drept, conferenţiar universitar 

 
ISBN 978-9975-71-381-8 © S.Brînza, V.Stati, L.Dumneanu,  

A.Eşanu, M.Grama, S.Botnaru, 2013 

 © USM, 2013 



 3 

PARTEA GENERALĂ 
 

I. PRELIMINARII 
  
În evoluţia sa, dreptul penal a fost determinat de schimbările pro-

duse în realitatea socială supusă propriei reglementări. Ţinând seama de 

faptul că normele dreptului penal asigură protejarea în modul cel mai 

eficace a ordinii de drept şi, pe cale de consecinţă, a ordinii sociale, se 

recunoaşte că această ramură a dreptului reprezintă în cadrul sistemului 

unitar mijlocul principal de apărare a celor mai importante valori 

sociale. 

Normele şi instituţiile dreptului penal sunt implementate în practica 

judiciară în măsura în care sunt prevăzute de Codul penal. Mai cu 

seamă nu trebuie uitat un lucru, şi anume: că ştiinţa penală de astăzi 

deseori este în vădit dezacord cu normele în vigoare. 

Astfel, cursul universitar de Drept penal este consacrat studiului 

amplu al normelor juridice penale cu caracter declarativ şi determinativ 

ce alcătuiesc Partea Generală, precum şi componenţelor concrete ale in-

fracţiunilor prevăzute de Partea Specială în scopul aplicării lor corecte 

în practica judiciară. 

Acest curs universitar presupune o echilibrare a planurilor şi prog-

ramelor de învăţământ, obţinerea unor rezultate adecvate cerinţelor zilei 

de azi şi tendinţelor dezvoltării social-economice.  

Disciplina „Drept penal. Partea Generală” se axează pe trei niveluri 

comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, apli-

care, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor 

teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul Dreptului penal (Par-

tea Generală). Aplicarea presupune formarea abilităţilor tipice discipli-

nei „Drept penal. Partea Generală”, dezvoltarea lor. Integrarea presu-

pune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al 

abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor de proble-

mă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, mani-

festarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Nivelul com-

portamental de integrare constituie finalitatea procesului de învăţământ 
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la disciplina „Drept penal. Partea Generală”, formată prin realizarea 

obiectivelor de cunoaştere şi aplicare. 

În acord cu cele expuse mai sus, curriculumul la disciplina „Drept 

penal. Partea Generală” cuprinde aspectele generale referitoare la in-

fracţiune, răspundere penală şi pedeapsă penală ca instituţii fundamen-

tale ale dreptului penal, precum şi la aspectele ce au tangenţă cu 

acestea, încadrându-se în numărul de ore repartizate pentru realizare în 

semestrele III şi IV de studii. 

Astfel, cursul de Drept penal (Partea Generală) este destinat stu-

denţilor din anul II de studii, care sunt familiarizaţi cu normele şi insti-

tuţiile Părţii Generale ale Dreptului penal. 

Obţinând cunoştinţe teoretice, studenţii în acelaşi timp sunt in-

struiţi referitor la aplicarea lor practică prin analiza legii penale şi prin 

sinteza practicii judiciare naţionale şi internaţionale. Concomitent, 

cursul universitar Drept penal (Partea Generală) are drept scop integ-

rarea cunoştinţelor teoretico-practice în rezolvarea situaţiilor de prob-

lemă, a studiilor de caz, în formularea de propuneri privind perfecţio-

narea legii penale. 
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II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Codul 

disci-

plinei 

Denumirea 

disciplinei 

Responsa-

bili de 

disciplină 

S
em

es
tr

u
l 

 Numărul de ore 

E
v

a
lu

a
re

a
  

Nr. 

de 

cre-

dite În
 t

o
ta

l 

C S L LI 

F03O14 

 

Drept penal. 

Partea 

Generală (I) 

Grama 

Mariana, 

Botnaru 

Stela, 

Popescu 

Dorin, 

Ulianovschi 

Gheorghe, 

Martin 

Daniel 

III 150 45 30  75 Ex. 5 

F04O24 

Drept penal. 

Partea 

Generală (II) 

Grama 

Mariana, 

Botnaru 

Stela, 

Popescu 

Dorin, 

Ulianovschi 

Gheorghe, 

Martin 

Daniel 

IV 180 45 45  90 Ex. 6 
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Nr. 

crt. 
Unităţi de conţinut 

Ore  

C S LI 

1. Introducere în studiul Dreptului penal 4 2 5 

2. Evoluţia Dreptului penal în Moldova  2 - 10 

3. Legea penală 6 4 10 

4. Infracţiunea 2 2 5 

5. Raportul juridic penal 2 - 5 

6. Componenţa infracţiunii 4 2 5 

7. Obiectul infracţiunii 2 2 5 

8. Latura obiectivă a infracţiunii 4 4 5 

9. Subiectul infracţiunii 5 4 5 

10. Latura subiectivă a infracţiunii 6 5 10 

11. Formele infracţiunii intenţionate 4 2 5 

12. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni 4 3 10 

13. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei 6 6 5 

14. Participaţia 6 6 10 

15. Răspunderea penală 2 2 5 

16. Liberarea de răspundere penală 4 4 5 

17. Pedeapsa penală 6 6 10 

18. Individualizarea pedepselor penale 8 6 10 

19. Liberarea de pedeapsă penală 4 5 10 

20. Măsurile de siguranţă 4 4 10 

21. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau 

consecinţele condamnării 

3 4 10 

22. Calificarea infracţiunii  2 2 10 

 În total 90 75 165 
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III. COMPETENŢE 

 
Prin studiul disciplinei „Drept penal. Partea Generală” studenţii obţin 

competenţe de:  

 

– analiză şi sinteză a abordărilor teoretice din domeniul dreptului penal; 

– exprimare scrisă şi orală, într-un limbaj juridic corect, folosind 

termeni şi noţiuni de drept penal; 

– interpretare a normelor de drept penal; 

– aplicare a cunoştinţelor teoretice în practică; 

– stabilire a obiectivelor de studiu independent; 

– demonstrare a gândirii critice în activitatea profesională; 

– luare de sine stătător a deciziilor; 

– generare de noi idei; 

– rezolvare a situaţiilor de problemă. 

 

 

IV. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI 

 
În baza studierii disciplinei „Drept penal. Partea Generală” studen-

tul trebuie: 
 

La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

– să definească conceptele de bază ale dreptului penal (infracţiune, 

componenţă de infracţiune, răspundere penală, pedeapsă penală ş.a.); 

– să definească noţiunile legale şi doctrinare; 

– să relateze despre evoluţia instituţiilor dreptului penal în diferite etape 

istorice de dezvoltare a societăţii; 

– să interpreteze normele juridice penale ce formează disciplina 

„Drept penal. Partea Generală”. 
 

La nivel de aplicare: 

– să clasifice categorii de drept penal în funcţie de diverse criterii; 

– să determine soluţiile corecte pentru probleme de ordin practic vizând 

materia Părţii Generale a dreptului penal; 
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– să stabilească legături între normele Părţii Generale a legii penale şi 

normele de referinţă din actele normative extrapenale; 

– să argumenteze esenţa unor fenomene sau instituţii de drept penal; 

– să facă generalizări referitoare la diferite fenomene şi instituţii de 

drept penal; 

– să utilizeze metodele specifice dreptului penal în procesul de eluci-

dare a esenţei juridice a unei sau altei instituţii de drept penal; 

– să compare experienţa doctrinară şi practică în vederea atingerii sco-

purilor dreptului penal. 
 

La nivel de integrare: 

– să demonstreze temeinicia teoriilor ştiinţifice alese ca suport la clari-

ficarea naturii juridice a unei sau altei norme sau instituţii de drept 

penal; 

– să stabilească locul şi rolul dreptului penal în contextul altor ştiinţe 

juridice; 

– să formuleze propuneri de compatibilizare a prevederilor normelor 

penale autohtone cu prevederile legislaţiei europene; 

– să estimeze eficienţa normelor care alcătuiesc Partea Generală a legii 

penale a Republicii Moldova; 

– să aprecieze importanţa dreptului penal în evoluţia ştiinţelor juridice; 

– să determine interdependenţa dintre Partea Generală şi Partea Spe-

cială ale dreptului penal; 

– să decidă asupra diverselor situaţii practice în baza cunoştinţelor 

acumulate şi ţinând cont de prevederile legii penale; 

– să elaboreze planuri de acţiune ce pot fi raportate la situaţiile con-

crete din practica judiciară; 

– să propună concepţii pentru ameliorarea conţinutului normelor sau 

instituţiilor de drept penal; 

– să influenţeze, prin intermediul publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţi-

fice, asupra procesului de creare, interpretare (oficială) şi aplicare a 

normelor penale şi a instituţiilor de drept penal; 

– să contribuie la culturalizarea juridică a populaţiei în materie de 

Parte Generală a dreptului penal;  

– să determine perspectivele dezvoltării dreptului penal ca instrument 

de realizare a politicii penale a Republicii Moldova. 
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V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI 

Subiectul 1. Introducere în studiul Dreptului penal 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de Drept penal 

sub toate aspectele; 

- să determine importanţa Dreptului penal în 

condiţiile statului de drept; 

- să determine locul şi rolul Dreptului penal 

în cadrul politicii penale a statului; 

- să elucideze conceptul, conţinutul şi sar-

cinile ştiinţei Dreptului penal; 

- să evidenţieze caracteristicile şi obiectul 

Dreptului penal; 

- să formuleze şi să explice conţinutul 

principiilor Dreptului penal; 

- să descrie sistemul Dreptului penal; 

- să stabilească locul Dreptului penal ca 

ramură autonomă în sistemul de drept al 

Republicii Moldova; 

- să identifice izvoarele Dreptului penal şi 

specificul lor; 

- să facă propuneri de modificare a legii 

penale cu privire la principiile şi izvoa-

rele Dreptului penal. 

 

 Conceptul de Drept pe-

nal: noţiune, obiect, tră-

sături caracteristice; 

 Sistemul Dreptului penal; 

 Principiile Dreptului pe-

nal: noţiune, clasificare, 

caracteristică; 

 Ştiinţa Dreptului penal; 

 Izvoarele Dreptului pe-

nal: noţiune, specific. 

 

Subiectul 2. Evoluţia Dreptului penal în Moldova 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să deosebească perioadele istorice de 

dezvoltare a Dreptului penal; 

- să distingă trăsăturile de bază ce caracteri-

zează Dreptul penal într-o anumită perioadă 

istorică; 

- să estimeze principalele izvoare ale Drep-

tului penal ce au existat într-o perioadă 

istorică sau alta în Moldova. 

 Dreptul penal în perioada 

antică; 

 Dreptul penal în perioada 

Evului Mediu; 

 Dreptul penal în perioada 

modernă; 

 Dreptul penal în perioada 

contemporană. 



 10 

Subiectul 3. Legea penală 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de lege penală; 

- să definească norma juridico-penală; 

- să definească noţiunile de timp şi loc de 

săvârşire a infracţiunii; 

- să distingă scopul legii penale; 

- să clasifice legile penale; 

- să clasifice dispoziţiile şi sancţiunile nor-

mei juridico-penale; 

- să definească noţiunea de interpretare a 

legii penale; 

- să caracterizeze formele de interpretare a 

legii penale; 

- să determine momentul intrării în şi ieşirii 

din vigoare a legii penale; 

- să elucideze principiile de aplicare a legii 

penale în spaţiu; 

- să explice însemnătatea efectului retroactiv 

al legii penale; 

- să formuleze conceptul formelor de asis-

tenţă juridică internaţională în materie 

penală; 

- să caracterizeze formele de asistenţă juri-

dică internaţională în materie penală; 

- să caracterizeze extrădarea sub aspectul no-

ţiunii, naturii juridice şi condiţiilor; 

- să alcătuiască speţe reieşind din principiile 

acţiunii legii penale în timp şi în spaţiu; 

- să raporteze practica CEDO la diverse 

forme de asistenţă juridică internaţională 

în materie penală aplicabile în Republica 

Moldova. 

 

 Conceptul de lege pe-

nală: noţiune, trăsături 

caracteristice; 

 Scopul legii penale; 

 Noţiunea şi structura 

normei juridico-penale; 

 Noţiunea, necesitatea şi 

formele interpretării le-

gii penale; 

 Acţiunea legii penale în 

timp. Principiile aplică-

rii legii penale în timp; 

 Aplicarea legii penale în 

spaţiu. Principiile aplică-

rii legii penale în spaţiu; 

 Forme de asistenţă juri-

dică internaţională în 

materie penală: concept, 

forme; 

 Noţiunea, natura juridică 

şi condiţiile extrădării. 
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Subiectul 4. Infracţiunea 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de infracţiune; 

- să caracterizeze trăsăturile esenţiale ale 

infracţiunii; 

- să clasifice infracţiunile; 

- să stabilească importanţa clasificării in-

fracţiunilor; 

- să rezolve situaţii de problemă; 

- să deosebească infracţiunile de alte în-

călcări de lege (contravenţii, delicte civile, 

încălcări disciplinare). 

 Noţiunea şi trăsăturile 

esenţiale ale infracţiunii; 

 Clasificarea 

infracţiunilor; 

 Delimitarea 

infracţiunilor de alte în-

călcări de lege. 

 

Subiectul 5. Raportul juridic penal 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de raport juridic 

penal; 

- să caracterizeze elementele raportului ju-

ridic penal; 

- să decidă asupra momentului naşterii, 

modificării şi stingerii raportului juridic 

penal. 

 Noţiunea şi specificul ra-

portului juridic penal; 

 Elementele raportului juri-

dic penal; 

 Naşterea, modificarea şi 

stingerea raportului juri-

dic penal. 
 

Subiectul 6. Componenţa infracţiunii 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să reproducă definiţia legală de compo-

nenţă a infracţiunii; 

- să caracterizeze elementele componenţei 

infracţiunii; 

- să determine importanţa semnelor com-

ponenţei infracţiunii; 

- să clasifice semnele componenţei infrac-

ţiunii; 

- să clasifice componenţele infracţiunilor 

după diferite criterii; 

 Noţiunea şi importanţa 

componenţei infracţiunii; 

 Elementele şi semnele 

componenţei infracţiunii; 

 Modalităţile 

componenţei infracţiunii; 

 Coraportul dintre infrac-

ţiune şi componenţa in-

fracţiunii. 
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- să argumenteze importanţa componenţei 

infracţiunii; 

- să decidă asupra coraportului dintre infrac-

ţiune şi componenţa infracţiunii. 

 

Subiectul 7. Obiectul infracţiunii 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de obiect al infrac-

ţiunii; 

- să distingă felurile obiectului infracţiunii; 

- să determine importanţa obiectului infrac-

ţiunii; 

- să caracterizeze obiectul material al infrac-

ţiunii; 

- să aprecieze care este coraportul dintre 

obiectul juridic şi obiectul material al in-

fracţiunii; 

- să aprecieze care este coraportul dintre 

obiectul material şi mijlocul (instrumentul) 

de săvârşire a infracţiunii. 

 

 Noţiunea şi importanţa 

obiectului infracţiunii; 

 Felurile obiectului in-

fracţiunii: 

a. obiectul general; 

b. obiectul generic; 

c. obiectul special; 

d. obiectul material. 

 

Subiectul 8. Latura obiectivă a infracţiunii 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de latură obiectivă a 

infracţiunii; 

- să determine importanţa laturii obiective a 

infracţiunii; 

- să caracterizeze semnele laturii obiective a 

infracţiunii; 

- să atribuie semnele laturii obiective a in-

fracţiunii situaţiilor practice; 

- să aprecieze formele faptei prejudiciabile, con-

secinţele prejudiciabile şi tipurile legăturii 

cauzale. 

 Noţiunea şi importanţa 

laturii obiective a in-

fracţiunii; 

 Fapta prejudiciabilă; 

 Consecinţele prejudicia-

bile; 

 Legătura cauzală; 

 Semnele facultative ale 

laturii obiective a in-

fracţiunii. 
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Subiectul 9. Subiectul infracţiunii 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de subiect al infrac-

ţiunii; 

- să definească noţiunile de responsabilitate 

şi iresponsabilitate; 

- să definească şi să interpreteze criteriile 

iresponsabilităţii şi coraportul dintre ele; 

- să relateze despre facilităţile de care se bu-

cură minorii în dreptul penal; 

- să caracterizeze vârsta ca condiţie de trage-

re la răspundere penală a persoanei fizice; 

- să formuleze noţiunea de subiect special; 

- să relateze despre noţiunea de persoană 

juridică ca subiect al infracţiunii; 

- să relateze despre condiţiile în care este po-

sibilă tragerea la răspundere penală a per-

soanei juridice; 

- să argumenteze necesitatea includerii în le-

gea penală a persoanei juridice ca subiect 

al infracţiunii; 

- să decidă asupra coraportului dintre răs-

punderea penală a persoanei fizice şi cea a 

persoanei juridice pentru aceeaşi faptă. 

 

 Conceptul de subiect al 

infracţiunii; 

 Persoana fizică – su-

biect al infracţiunii: 

a) caracterul fizic; 

b)  responsabilitatea 

şi iresponsabilita-

tea; 

c) responsabilitatea 

redusă; 

d) vârsta; 

 Subiectul special; 

 Persoana juridică – su-

biect al infracţiunii. 

Concept şi condiţii. 

 

Subiectul 10. Latura subiectivă a infracţiunii 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de latură subiec-

tivă a infracţiunii; 

- să definească noţiunile de infracţiune să-

vârşită cu două forme de vinovăţie şi de 

faptă săvârşită fără vinovăţie; 

- să formuleze definiţia legală a intenţiei şi 

să caracterizeze modalităţile ei; 

- să formuleze definiţia legală a imprudenţei; 

- să caracterizeze modalităţile imprudenţei; 

 Noţiunea şi importanţa 

laturii subiective a in-

fracţiunii; 

 Vinovăţia şi formele ei. 

Concept şi caracterizare. 

Mecanismul psihologic 

al vinovăţiei. 

 Intenţia: noţiune şi mo-

dalităţi; 
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- să determine importanţa laturii subiective 

a infracţiunii; 

- să caracterizeze vinovăţia ca semn obliga-

toriu al laturii subiective a infracţiunii; 

- să determine corect forma vinovăţiei pre-

zentă într-o situaţie practică; 

- să relateze despre motivul şi scopul infrac-

ţiunii; 

- să construiască mecanismul psihologic al 

vinovăţiei; 

- să exemplifice modalităţile intenţiei şi ale 

imprudenţei; 

- să deosebească intenţia indirectă de încre-

derea exagerată; 

- să formuleze conceptul erorii în dreptul 

penal; 

- să califice fapte infracţionale comise cu 

eroare. 

 Imprudenţa: noţiune şi 

modalităţi; 

 Infracţiunea săvârşită cu 

două forme de vinovă-

ţie; 

 Fapta săvârşită fără vino-

văţie; 

 Motivul şi scopul infrac-

ţiunii. Rolul emoţiilor în 

conduita criminală; 

 Eroarea şi influenţa ei 

asupra răspunderii pe-

nale a făptuitorului. Con-

cept şi modalităţi. Eroa-

rea de drept. Eroarea de 

fapt. 

 

Subiectul 11. Formele infracţiunii intenţionate 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de forme ale infrac-

ţiunii intenţionate în raport cu etapele de 

desfăşurare; 

- să formuleze definiţia etapelor de desfă-

şurare a infracţiunii; 

- să caracterizeze formele pregătirii de infrac-

ţiune; 

- să caracterizeze formele tentativei de in-

fracţiune; 

- să rezolve şi să proiecteze situaţii de prob-

lemă; 

- să deosebească trăsăturile infracţiunii con-

sumate de cele ale infracţiunii epuizate. 

 

 Etapele de desfăşurare a 

infracţiunii intenţionate; 

 Formele infracţiunii in-

tenţionate şi caracteriza-

rea acestora: pregătirea 

de infracţiune, tentativa 

de infracţiune, infracţiu-

nea consumată. 
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Subiectul 12. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunile de infracţiune 

unică şi de pluralitate de infracţiuni; 

- să caracterizeze modalităţile infrac-

ţiunii unice; 

- să caracterizeze modalităţile plurali-

tăţii de infracţiuni; 

- să decidă asupra deosebirilor dintre 

infracţiunea unică şi pluralitatea de 

infracţiuni. 

 

 Consideraţii generale privind 

unitatea şi pluralitatea de in-

fracţiuni; 

 Infracţiunea unică: noţiune şi 

modalităţi; 

 Pluralitatea de infracţiuni: no-

ţiune şi modalităţi. 

 

Subiectul 13. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să reproducă noţiunile fiecăreia dintre 

cauzele care înlătură caracterul penal 

al faptei; 

- să identifice condiţiile în care fiecare 

dintre cauzele, care înlătură caracte-

rul penal al faptei, este legală; 

- să determine locul şi rolul fiecăreia 

dintre cauzele, care înlătură caracte-

rul penal al faptei, în sistemul altor 

cauze care înlătură caracterul penal 

al faptei; 

- să determine natura juridică a fie-

cărei cauze care înlătură caracterul 

penal al faptei; 

- să sintetizeze asemănările şi deose-

birile dintre cauzele care înlătură ca-

racterul penal al faptei prevăzute în 

Codul penal al Republicii Moldova. 

 Caracterizarea generală a cau-

zelor care înlătură caracterul 

penal al faptei; 

 Noţiunea, natura juridică şi 

condiţiile legitimei apărări; 

 Noţiunea, natura juridică şi 

condiţiile reţinerii infracto-

rului; 

 Noţiunea, natura juridică şi 

condiţiile stării de extremă 

necesitate; 

 Constrângerea fizică sau psi-

hică: noţiune şi condiţii; 

 Riscul întemeiat: noţiune şi 

condiţii; 

 Executarea ordinului sau a 

dispoziţiei superiorului: no-

ţiune şi condiţii. 
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Subiectul 14. Participaţia 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să relateze despre conceptul de par-

ticipaţie penală ca formă a pluralită-

ţii de infractori; 

- să elucideze condiţiile participaţiei; 

- să caracterizeze participanţii la in-

fracţiune şi formele participaţiei; 

- să determine particularităţile răspun-

derii penale a participanţilor la in-

fracţiune; 

- să delimiteze implicarea la infrac-

ţiune de participaţia penală. 

 

 Conceptul, natura juridică şi 

condiţiile participaţiei; 

 Participanţii la infracţiune: 

noţiune şi caracteristică; 

 Formele participaţiei: noţiune 

şi caracteristică; 

 Răspunderea penală a partici-

panţilor la infracţiune; 

 Implicarea la infracţiune. 

 

Subiectul 15. Răspunderea penală 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de răspun-

dere penală; 

- să relateze despre principiile şi te-

meiul răspunderii penale; 

- să determine formele răspunderii 

penale; 

- să explice mecanismul de realizare a 

răspunderii penale; 

- să aprecieze coraportul dintre răs-

punderea penală şi pedeapsa penală. 

 

 Conceptul de răspundere pe-

nală; 

 Principiile răspunderii penale; 

 Mecanismul de realizare a 

răspunderii penale; 

 Temeiul răspunderii penale. 

 

Subiectul 16. Liberarea de răspundere penală 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de liberare 

de răspundere penală; 

- să identifice temeiul şi condiţiile 

liberării de răspundere penală; 

- să caracterizeze tipurile liberării de 

răspundere penală; 

 Noţiunea, temeiul şi condiţiile 

liberării de răspundere penală; 

 Tipurile liberării de răspunde-

re penală: 

- liberarea de răspundere pe-

nală a minorilor; 
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- să propună noi modalităţi şi condiţii 

de liberare de răspundere penală. 

- liberarea de răspundere pe-

nală cu tragerea la răspun-

dere contravenţională;  

- liberarea de răspundere pe-

nală în legătură cu renunţa-

rea de bunăvoie la săvârşi-

rea infracţiunii;  

- liberarea de răspundere pena-

lă în legătură cu căinţa activă;  

- liberarea de răspundere pe-

nală în legătură cu schimba-

rea situaţiei;  

- liberarea condiţionată de răs-

pundere penală;  

- prescripţia tragerii la răspun-

dere penală. 
 

Subiectul 17. Pedeapsa penală 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să reproducă definiţia de pedeapsă 
penală; 

- să distingă trăsăturile pedepsei penale; 
- să identifice scopul şi funcţiile pedep-

sei penale; 
- să clasifice pedepsele penale în func-

ţie de diverse criterii; 
- să caracterizeze categoriile pedepse-

lor penale aplicate persoanelor fizice; 
- să caracterizeze categoriile pedepselor 

penale aplicate persoanelor juridice; 
- să recomande alte pedepse penale, a 

căror includere în sistemul pedepselor 
penale al Republicii Moldova ar fi 
raţională. 

 

 Conceptul de pedeapsă pe-
nală; 

 Scopul şi funcţiile pedepsei 
penale; 

 Sistemul pedepselor penale 
prevăzut în Codul penal al 
Republicii Moldova: pedepse 
aplicate persoanelor fizice; 
pedepse aplicate persoanelor 
juridice; 

 Clasificarea pedepselor pe-
nale. 
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Subiectul 18. Individualizarea pedepselor penale 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească conceptul de individua-

lizare a pedepselor; 

- să determine necesitatea individuali-

zării pedepselor; 

- să distingă formele de individualizare a 

pedepselor; 

- să caracterizeze mijloacele şi crite-

riile de individualizare a pedepselor; 

- să clasifice şi să caracterizeze circum-

stanţele agravante şi cele atenuante; 

- să distingă regulile aplicării pedepsei; 

- să estimeze pericolul social al infrac-

ţiunilor săvârşite cu circumstanţe ate-

nuante şi al celor săvârşite cu circum-

stanţe agravante; 

- să recomande perfecţionarea cadrului 

legislativ privind aplicarea pedepsei 

penale. 

 Conceptul de individualizare 

a pedepselor; 

 Forme 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 recu-

noaştere a vinovăţiei; 

- aplicarea pedepsei pentru 

infracţiunea neconsumată; 

- aplicarea pedepsei pentru re-

cidiva 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 de determinare a ter-

menului pedepsei definitive 

în cazul cumulării diferitelor 

pedepse. 
 

Subiectul 19. Liberarea de pedeapsă penală 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de liberare de 

pedeapsă penală; 

 Conceptul şi importanţa libe-
rării de pedeapsă penală; 
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- să caracterizeze tipurile liberării de pe-

deapsă penală; 

- să utilizeze cunoştinţele referitoare la 

instituţia liberării de pedeapsă penală 

faţă de situaţiile din practica juridică; 

- să facă propuneri de perfecţionare a 

legii penale în vigoare. 

 Tipurile liberării de pedeapsă 
penală: 
- condamnarea cu suspenda-

rea condiţionată a executării 
pedepsei; 

- liberarea condiţionată de pe-
deapsă înainte de termen; 

- înlocuirea părţii neexecutate 
din pedeapsă cu o pedeapsă 
mai blândă; 

- liberarea de pedeapsă a mi-
norilor; 

- liberarea de pedeapsă datorită 
schimbării situaţiei; 

- liberarea de la executarea 
pedepsei a persoanelor grav 
bolnave; 

- amânarea executării pedep-

sei pentru femei gravide şi 

femei care au copii în vârstă 

de până la 8 ani; 

- dispunerea internării forţate 

într-o instituţie ftiziopneumo-

logică; 

- prescripţia executării sentin-

ţei de condamnare. 
 

Subiectul 20. Măsurile de siguranţă 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească conceptul „măsuri de 
siguranţă”; 

- să distingă măsurile de siguranţă de 
pedepsele penale; 

- să caracterizeze măsurile de siguranţă; 
- să explice natura juridică a măsurilor 

de siguranţă; 
- să decidă asupra aplicării practice a 

măsurilor de siguranţă. 

 Conceptul „măsuri de sigu-
ranţă”; 

 Măsurile de siguranţă cu ca-
racter medical; 

 Măsurile de siguranţă cu ca-
racter educativ; 

 Castrarea chimică; 
 Expulzarea; 
 Confiscarea specială. 
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Subiectul 21. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau 

consecinţele condamnării 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de cauze care 
înlătură răspunderea penală sau con-
secinţele condamnării; 

- să sistematizeze cauzele care înlătură 
răspunderea penală sau consecinţele 
condamnării; 

- să descrie condiţiile aplicării cauzelor 
care înlătură răspunderea penală sau 
consecinţele condamnării; 

- să utilizeze metodele dreptului penal 
pentru caracterizarea generală a cau-
zelor care înlătură răspunderea penală 
sau consecinţele condamnării; 

- să estimeze consecinţele juridice ale 
aplicării cauzelor care înlătură răspun-
derea penală sau consecinţele condam-
nării. 

 

 Conceptul privind cauzele 
care înlătură răspunderea pe-
nală sau consecinţele con-
damnării; 

 Amnistia; 
 Graţierea; 
 Împăcarea; 
 Antecedentele penale; 
 Reabilitarea judecătorească. 

 

Subiectul 22. Calificarea infracţiunii 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să relateze despre conceptul de cali-

ficare a infracţiunii; 

- să determine etapele calificării; 

- să explice regulile calificării infracţiu-

nilor în cazul unui concurs de infrac-

ţiuni şi în cazul concurenţei normelor 

penale; 

- să construiască speţe în care să pro-

pună diverse situaţii de calificare. 

 Conceptul de calificare a 

infracţiunii; 

 Calificarea infracţiunilor în 

cazul unui concurs de infrac-

ţiuni; 

 Calificarea infracţiunilor în 

cazul concurenţei normelor 

penale. 
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VI. LUCRUL INDIVIDUAL 
 

Produsul 

preconizat 
Strategii de realizare Criterii de evaluare 

Termen de 

realizare 

Referat  

 

 Identificarea surse-

lor bibliografice 

 Studiu experimental 

 Elaborarea propriu-

zisă a lucrării 

 Prezentarea publică 

a rezultatelor obţi-

nute 

 Profunzimea studiului 

 Diversitatea surselor 

 Analiza critică a 

rezultatelor prezentate 

 Identificarea posibili-

tăţilor de aplicare a 

rezultatelor  

 Volumul (10-15 pag.) 

Pe parcur-

sul semes-

trului  

Redactarea de 

hotărâri 

judecătoreşti 

şi rechizitorii 

 Acumularea infor-

maţiei 

 Realizarea obiec-

tivelor/sarcinilor 

 Prezentarea 

rezultatelor 

 Concordanţa hotărâri-

lor judecătoreşti cu 

legislaţia penală în 

vigoare 

 Concordanţa hotărâri-

lor judecătoreşti cu 

practica CSJ şi CEDO 

 Utilitatea/actualitatea 

materialelor 

acumulate 

 Corectitudinea utiliză-

rii termenilor 

 Relevanţa concluziilor. 

Pe parcur-

sul semes-

trului 

Studiu de caz 

 Selectarea a 3-5 

cauze penale 

 Analiza diferitelor 

fenomene şi 

instituţii de drept 

penal; 

 Formularea proprii-

lor concluzii  

 Profunzimea studiului 

 Corectitudinea utiliză-

rii termenilor 

 Analiza critică a re-

zultatelor prezentate 

 Relevanţa concluziilor 

Pe parcur-

sul semes-

trului 
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Anexa 1 

Evaluarea disciplinei 

 

1. Evaluări sumative periodice: testări. 
 

Mostra 1: 

Test: Componenţa infracţiunii 

 

 Subiectul I: Caracteristica generală a componenţei infracţiunii 

1.1. Definiţi noţiunea de componenţă a infracţiunii, evidenţiind 

importanţa ei. 

1.2. Clasificaţi obiectul infracţiunii. 

 

Subiectul II: Subiectul infracţiunii 

2.1.  Definiţi noţiunea de subiect al infracţiunii. 

2.2.  Faceţi o generalizare asupra trăsăturilor subiectului infracţiunii. 

 

Mostra 2: 

Test: Participaţia 

 

Subiectul I: Conceptul de participaţie 

1.1. Relataţi despre noţiunea şi natura juridică a participaţiei. 

1.2. Analizaţi condiţiile participaţiei. 

 

Subiectul II: Formele participaţiei 

2.1. Enumeraţi formele şi felurile participaţiei. 

2.2. Analizaţi formele legale ale participaţiei. 

 

Subiectul III: Argumentaţi următoarea speţă: 
Ionaşcu, Vasile şi Burduja au mers cu bicicletele la scăldat. Ajunşi la 

lac, Ionaşcu şi Vasile s-au dezbrăcat şi au intrat în apă, iar Burduja, deşi 
s-a dezbrăcat, neştiind să înoate, a rămas pe mal. La un moment dat, 
glumind pe seama lui Burduja şi pentru a-i produce o emoţie puternică, 
Vasile i-a propus lui Ionaşcu să-l arunce în apă. Acesta, determinat de 
îndemnul lui Vasile, l-a împins cu putere pe Burduja în apă, care, după 
scurt timp, s-a înecat. 
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Indicaţi forma vinovăţiei cu care a acţionat Ionaşcu.  
Cum trebuie calificată contribuţia fiecăruia dintre ei la săvârşirea 

infracţiunii? Argumentaţi răspunsul. 

 

 

2. Evaluare sumativă finală 

 
Mostră: 

Testul nr.1 

 

Subiectul I: Semnele laturii subiective a infracţiunii 

1.1.  Definiţi semnele laturii subiective a infracţiunii. (3 puncte) 

1.2.  Analizaţi formele vinovăţiei. (5 puncte) 

1.3.  Decideţi asupra importanţei semnelor facultative ale laturii 

subiective a infracţiunii. (7 puncte) 

 

Subiectul II: Circumstanţele atenuante şi agravante 

2.1. Relataţi despre circumstanţele agravante. (3 puncte) 

2.2. Determinaţi efectele circumstanţelor atenuante şi agravante.  

(5 puncte) 

2.3. Propuneţi alte circumstanţe, care la moment nu sunt prevăzute 

în lege, pentru a fi luate în consideraţie la stabilirea pedepsei 

ca circumstanţe atenuante ori agravante. Argumentaţi răspun-

sul. (7 puncte) 

 

 Barem de notare 

 

 Nota  Punctaj maxim 

   5  6-8 

 6  9-11 

 7  12-18 

 8  19-25 

 9  26-28 

 10  29-30 
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Anexa 2 

Sugestii pentru lucrul individual al studenţilor 

 
1. Evoluţia dreptului penal în Moldova. 

2. Coraportul dintre dreptul penal şi alte ramuri de drept. 

3. Cadrul politicii penale în Republica Moldova. 

4. Principiile acţiunii legii penale în timp. 

5. Principiile aplicării legii penale în spaţiu. 

6. Forme de asistenţă juridică internaţională în materie penală. 

7. Extrădarea – formă de asistenţă juridică internaţională în materie 

penală. 

8. Infracţiunea neconsumată: concept, forme. 

9. Teorii referitoare la raportul de cauzalitate. 

10. Responsabilitatea şi iresponsabilitatea: aspecte de drept penal şi 

psihiatrie. 

11. Necesitatea includerii în legea penală a persoanei juridice ca 

subiect al infracţiunii. 

12. Răspunderea penală a persoanelor care au comis infracţiuni în stare 

de ebrietate. 

13. Rolul mobilului în comportamentul criminal. 

14. Problemele motivării şi personalităţii. 

15. Locul emoţiilor în mecanismul psihologic al vinovăţiei. 

16. Eroarea şi importanţa ei penal-juridică. 

17. Practica judiciară de examinare a cauzelor în care are loc renunţa-

rea de bunăvoie la săvârşirea infracţiunilor la etapa de tentativă 

consumată. 

18. Repetarea infracţiunii: formă a unităţii sau pluralităţii de infrac-

ţiuni. 

19. Pluralitatea de infracţiuni: considerente teoretico-practice. 

20. Evoluţia istorică a unor cauze care înlătură caracterul penal al faptei. 

21. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei: aspecte de drept 

comparat. 
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22. Examenul practicii judiciare a cauzelor în care are loc depăşirea 

limitelor legitimei apărări, stării de extremă necesitate, reţinerii in-

fractorului. 

23. Probleme actuale privind participaţia penală. 

24. Natura juridică a participaţiei. 

25.  Răspunderea penală a participanţilor pentru infracţiunile săvârşite 

cu două forme de vinovăţie. 

26. Autorul mediat: ficţie sau realitate? 

27. Răspunderea penală ca mijloc de realizare a principiilor dreptului 

penal în activitatea de aplicare a normelor juridice. 

28. Dreptul la viaţă: probleme actuale ale legislaţiei, teoriei şi practicii. 

29. Închisoarea – categorie de pedeapsă penală. 

30. Pedeapsa cu moartea ori detenţiunea pe viaţă: opinii şi controverse. 

31. Pedepsele aplicate persoanelor juridice. 

32. Individualizarea pedepselor. 

33. Aplicarea pedepsei. 

34. Aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni. 

35. Liberarea de răspundere penală şi pedeapsa penală a minorilor. 

36. Prescripţia în dreptul penal. 

37. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical: aspecte 

ştiinţifico-practice. 

38. Aplicarea măsurilor cu caracter educativ. 

39. Amnistia şi graţierea. 

40. Împăcarea: opinii şi controverse. 

41. Expulzarea şi confiscarea specială: măsuri de siguranţă. 

42. Expulzarea, extrădarea şi readmisia în dreptul penal şi în dreptul 

internaţional. 
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PARTEA SPECIALĂ 
 

I. PRELIMINARII 

 
Partea Specială a dreptului penal este tratată prin prisma reperelor 

teoretice şi metodologice ale standardizării în învăţământul universitar. 

Scopul disciplinei „Drept penal. Partea Specială” rezidă în transferul 

cunoştinţelor teoretice în materia faptelor prejudiciabile incriminate de 

legea penală, în stimularea gândirii juridico-penale a formabilului, precum 

şi în cultivarea abilităţilor practice de soluţionare a problemelor ce ţin 

de încadrarea juridică a unei infracţiuni. 

Destinatarii disciplinei sunt studenţii anul III de studii, ciclul I – 

Licenţă. 

Formabilului i se aduce la cunoştinţă un spectru vast de probleme 

cu care se confruntă teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului 

penal. De asemenea, i se generează ideea de a cerceta în profunzime şi 

de a elucida cât mai adecvat starea actuală a problematicii privind răs-

punderea pentru faptele prevăzute de Partea Specială a Codului penal. 

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 curri-

culare. 

Din această perspectivă, studiul disciplinei este orientat spre: fami-

liarizarea formabililor cu importanţa şi valorile promovate de ştiinţa 

dreptului penal; cultivarea spiritului de respect pentru lege; familiari-

zarea cu modificările şi completările din legislaţia în vigoare; valorifi-

carea deplină a potenţialului intelectual al formabilului; prezentarea prac-

ticii judiciare relevante în sensul unei bune asimilări a doctrinei penale; 

formarea abilităţilor practice ale viitorilor jurişti; lărgirea orizontului 

intelectual al viitorilor jurişti. 
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II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

Codul 

disci-

plinei 

Denu-

mirea 

disci-

plinei 

Responsa-

bili de 

disciplină 

S
em

es
tr

u
l 

 

Numărul de ore 

E
v

a
lu

a
re

a
  

Nr. 

de 

cre-

dite 

În
 t

o
ta

l 
 

C S L LI 

F05O34 

 

Drept 

penal. 

Partea 

Specială 

(I) 

Brînza 

Sergiu,  

Stati Vitalie, 

Dumneanu 

Ludmila, 

Eşanu 

Adriana 

V 150 45 30  75 Ex. 5 

F06O45 

Drept 

penal. 

Partea 

Specială 

(II) 

Brînza 

Sergiu,  

Stati Vitalie, 

Dumneanu 

Ludmila, 

Eşanu 

Adriana 

VI 150 30 45  75 Ex. 5 

 

Nr. 

crt. 
Unităţi de conţinut 

Ore  

C S LI 

1. Noţiunea, importanţa şi sistemul DPPS 1 1 - 

2. Infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, 

infracţiuni de război 
3 2 7 

3. Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei 12 8 14 

4. Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi 

demnităţii persoanei 

5 5 8 

5. Infracţiuni privind viaţa sexuală 5 4 8 

6. Infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă 

şi altor drepturi constituţionale ale cetăţenilor 

4 2 8 

7. Infracţiuni contra patrimoniului 10 5 12 

8. Infracţiuni contra familiei şi minorilor 3 2 10 

9. Infracţiuni ecologice 2 1 8 

10. Infracţiuni contra sănătăţii publice şi convie-

ţuirii sociale 
5 10 12 
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11. Infracţiuni economice 8 11 10 

12. Infracţiuni în domeniul informaticii şi teleco-

municaţiilor 

2 2 6 

13. Infracţiuni în domeniul transporturilor 2 4 8 

14. Infracţiuni contra securităţii publice şi ordinii 

publice 

3 5 10 

15. Infracţiuni contra justiţiei 2 3 8 

16. Infracţiuni contra bunei desfăşurări a activi-

tăţii în sfera publică 

4 6 8 

17. Infracţiuni de corupţie în sectorul privat 1 2 5 

18. Infracţiuni contra autorităţilor publice şi 

securităţii de stat 

2 1 6 

19. Infracţiuni militare 1 1 2 

  În total 75 75 150 

 

 

III.  COMPETENŢE 

Prin studiul disciplinei „Drept penal. Partea Specială” studenţii obţin 

competenţe de:  

 

– interpretare a normelor penale incluse în Partea Specială a Codului 

penal; 

– utilizare a prevederilor actelor normative extrapenale la interpretarea 

prevederilor Părţii Speciale a Codului penal; 

– clasificare a infracţiunilor în baza unor criterii fundamentate ştiin-

ţific; 

– luare a deciziilor la soluţionarea problemelor ce ţin de încadrarea 

juridică a unei infracţiuni, astfel încât să nu fie încălcat principiul 

legalităţii; 

– aplicare a regulilor de calificare a infracţiunilor la soluţionarea ca-

zurilor practice. 
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IV. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI 
 

La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 
– să distingă infracţiunile care comportă anumite similitudini; 

– să descrie semnele obiective şi subiective ale faptelor incriminate în 

Partea Specială a Codului penal; 

– să definească noţiunile faptelor prevăzute în legea penală; 

– să identifice elementele constitutive ale infracţiunilor care nu sunt 

specificate în mod expres în incriminările corespunzătoare; 

– să interpreteze normele penale speciale. 
 

La nivel de aplicare: 
– să traducă în limbajul dreptului penal faptele ilegale de relevanţă 

penală desprinse din realitatea socială;  

– să determine soluţiile corecte la problemele de ordin practic vizând 

materia Părţii Speciale a dreptului penal; 

– să determine modelele de alternativă pentru normele penale 

speciale caracterizate prin disfuncţionalităţi tehnico-juridice;  

– să stabilească legături între normele Părţii Speciale a legii penale şi 

normele de referinţă din actele normative extrapenale; 

– să organizeze într-un mod eficient procesul de studiere a unei 

componenţe de infracţiune concrete; 

– să utilizeze metodele specifice dreptului penal în procesul de elu-

cidare a esenţei juridice a unei sau altei componenţe de infracţiune; 

– să clasifice infracţiunile conform unor criterii fundamentate ştiinţific; 

– să compare infracţiunile adiacente; 

– să argumenteze necesitatea includerii unor sau altor fapte sub inci-

denţa cadrului reglementar penal. 
 

 La nivel de integrare: 
– să demonstreze temeinicia teoriilor ştiinţifice alese ca suport la cla-

rificarea naturii juridice a unei sau altei componenţe de infracţiune; 

– să valorifice opiniile oponente care privesc problemele Părţii Spe-

ciale a dreptului penal, opinii care nu sunt în mod necesar eronate; 

– să formuleze propuneri de compatibilizare a prevederilor normelor 

penale speciale autohtone cu prevederile legislaţiei europene şi cu 

prevederile convenţiilor internaţionale ratificate de Republica Moldova; 
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– să estimeze eficienţa normelor care alcătuiesc Partea Specială a 

legislaţiei penale a Republicii Moldova sub aspectul aplicabilităţii 

lor practice; 

– să reevalueze procesul de criminalizare, decriminalizare şi recrimi-

nalizare a faptelor în Partea Specială a legii penale autohtone; 

– să prezică evoluţia pe termen scurt, mediu şi lung a „literei şi spi-

ritului” normelor penale speciale; 

– să recomande măsuri concrete de îmbunătăţire a calităţii predării 

disciplinei „Drept penal. Partea Specială”; 

– să programeze un algoritm de calificare în cazul fiecărei infracţiuni; 

– să influenţeze, prin intermediul publicaţiilor şi comunicărilor ştiin-

ţifice, procesul de creare, interpretare (oficială) şi aplicare a norme-

lor penale speciale; 

– să contribuie la culturalizarea juridică a populaţiei în materie de 

Parte Specială a dreptului penal. 

 

 

V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI 
 

Subiectul 1. Noţiunea, importanţa şi sistemul DPPS 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să descrie sistemul DPPS; 

- să definească noţiunea de DPPS; 

- să determine importanţa DPPS; 

- să identifice funcţiile DPPS; 

- să estimeze oportunitatea 

sistematizării unităţilor de materie 

în cadrul DPPS. 

 aspectele sub care se înfăţişea-

ză DPPS; 

 noţiunea de DPPS; 

 importanţa DPPS; 

 funcţiile DPPS; 

 sistematizarea unităţilor de ma-

terie în cadrul DPPS. 
 

Subiectul 2. Infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, 

 infracţiuni de război 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunile: infrac-
ţiuni contra păcii; infracţiuni con-
tra securităţii omenirii; infracţiuni 
de război; 

 
 conceptul de infracţiuni contra pă-

cii şi securităţii omenirii, infrac-
ţiuni de război; 
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- să clasifice infracţiunile contra 
păcii şi securităţii omenirii, pre-
cum şi infracţiunile de război; 

- să caracterizeze infracţiunile din 
Capitolul I al Părţii Speciale; 

- să identifice deosebirile şi ase-
mănările dintre infracţiunile pre-
văzute în Capitolul I al Părţii 
Speciale; 

- să evalueze compatibilitatea in-
strumentelor internaţionale în 
materie de infracţiuni contra pă-
cii, securităţii omenirii, infrac-
ţiuni de război cu prevederile 
din Capitolul I al Părţii Speciale. 

 deosebirile şi asemănările dintre 
infracţiunile prevăzute în Capito-
lul I al Părţii Speciale, în planul 
analizei elementelor lor constitu-
tive; 

 tipologia infracţiunilor contra pă-
cii şi securităţii omenirii, precum 
şi a infracţiunilor de război. 

 

Subiectul 3. Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei 

3.1. Noţiunea, caracterizarea generală şi tipurile  

infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii persoanei 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să formuleze noţiunea de infrac-
ţiuni contra vieţii şi sănătăţii per-
soanei; 

- să identifice coraportul dintre no-
ţiunea de „persoană” şi noţiunea 
„viaţa şi sănătatea persoanei”; 

- să stabilească trăsăturile caracte-
ristice ale obiectului, laturii 
obiective, laturii subiective şi ale 
subiectului infracţiunilor contra 
vieţii şi sănătăţii persoanei; 

- să sistematizeze infracţiunile 
prevăzute în Capitolul II al Părţii 
Speciale; 

- să propună soluţii de îmbunătă-
ţire a cadrului incriminator pre-
văzut la Capitolul II al Părţii 
Speciale. 

 conceptul de infracţiuni contra vie-

ţii şi sănătăţii persoanei; 

 persoana ca valoare socială funda-

mentală apărată de legea penală; 

 sinteza caracteristicilor elementelor 

constitutive ale infracţiunilor contra 

vieţii şi sănătăţii persoanei; 

 criteriile de clasificare a infracţiu-

nilor contra vieţii şi sănătăţii per-

soanei; 

 problema perfecţionării reglemen-

tărilor privind infracţiunile din 

Capitolul II al Părţii Speciale. 
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Subiectul 3.2. Infracţiuni contra vieţii persoanei 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de omor; 

- să distingă omorul de faptele 

conexe penale şi nepenale; 

- să utilizeze metodele ştiinţei 

dreptului penal în studiul infrac-

ţiunilor contra vieţii persoanei; 

- să efectueze analiza juridico-

penală a fiecăreia dintre infrac-

ţiunile contra vieţii persoanei; 

- să aplice regulile de calificare a 

infracţiunilor contra vieţii per-

soanei la soluţionarea cazurilor 

practice; 

- să evalueze oportunitatea inse-

rării în Capitolul II al Părţii Spe-

ciale a unor circumstanţe care ate-

nuează răspunderea pentru omor. 

 

 noţiunea doctrinară de omor; 

 argumentarea pericolului social 

sporit al infracţiunilor contra vieţii 

persoanei; 

 elementele constitutive ale infrac-

ţiunilor contra vieţii persoanei; 

 circumstanţele care agravează sau 

atenuează răspunderea pentru omor; 

 rezolvarea controverselor privind 

încadrarea juridică a infracţiunilor 

contra vieţii persoanei. 

 

Subiectul 3.3. Infracţiuni contra sănătăţii persoanei 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să formuleze noţiunea de vătă-
mare a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii; 

- să clasifice vătămările integri-
tăţii corporale sau ale sănătăţii; 

- să interpreteze criteriile (indica-
torii) vătămărilor de orice grad 
ale integrităţii corporale sau ale 
sănătăţii; 

- să efectueze analiza juridico-pe-
nală a fiecăreia dintre infracţiu-
nile contra sănătăţii persoanei; 

- să decidă asupra oportunităţii tre-
cerii în sfera contravenţionalului 
a faptei de vătămare uşoară a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii. 

 conceptul de vătămare a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii; 

 determinarea gradului de gravitate 
a vătămării integrităţii corporale 
sau a sănătăţii; 

 analiza juridico-penală a infracţiu-
nilor contra sănătăţii; 

 delimitarea infracţiunilor contra să-
nătăţii de faptele conexe penale şi 
nepenale. 
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Subiectul 3.4. Infracţiuni care pun în pericol viaţa şi  

sănătatea persoanei 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să identifice specificul infracţiu-

nilor care pun în pericol viaţa şi 

sănătatea persoanei în raport cu 

celelalte infracţiuni din Capito-

lul II al Părţii Speciale; 

- să califice corect infracţiunile 

care pun în pericol viaţa şi să-

nătatea persoanei; 

- să determine particularităţile su-

biectului special al infracţiunilor 

care pun în pericol viaţa şi sănă-

tatea persoanei; 

- să propună reevaluarea cadru-

lui reglementar privind infrac-

ţiunile care pun în pericol viaţa 

şi sănătatea persoanei. 

 argumentarea defalcării subgrupu-

lui de infracţiuni care pun în pe-

ricol viaţa şi sănătatea persoanei; 

 problema subiectului special al in-

fracţiunilor care pun în pericol viaţa 

şi sănătatea persoanei; 

 interpretarea normelor ce incrimi-

nează infracţiunile care pun în pe-

ricol viaţa şi sănătatea persoanei; 

 disocierea infracţiunilor care pun 

în pericol viaţa şi sănătatea persoa-

nei de faptele conexe. 

 

Subiectul 4. Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi  

demnităţii persoanei 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de in-

fracţiuni contra libertăţii, cinstei 

şi demnităţii persoanei; 

- să efectueze caracterizarea gene-

rală a infracţiunilor prevăzute în 

Capitolul III al Părţii Speciale; 

- să distingă răpirea unei persoane 

de privaţiunea ilegală de liberta-

te, traficul de fiinţe umane – de 

traficul de copii etc.; 

- să utilizeze prevederile instru-

mentelor internaţionale la inter-

pretarea dispoziţiilor din Capi-

tolul III al Părţii Speciale;  

 conceptul de infracţiuni contra liber-

tăţii, cinstei şi demnităţii persoanei; 

 elementele constitutive ale infrac-

ţiunilor prevăzute în Capitolul III 

al Părţii Speciale; 

 problema corelaţiei dintre obiecte-

le juridice speciale ale infracţiuni-

lor contra libertăţii, cinstei şi dem-

nităţii persoanei şi obiectul juridic 

generic al lor; 

 compararea unor infracţiuni prevă-

zute în Capitolul III al Părţii Spe-

ciale cu unele infracţiuni contra fami-

liei şi minorilor, contra justiţiei etc. 
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- să estimeze gradul de pericol so-

cial al fiecăreia dintre infracţiu-

nile contra libertăţii, cinstei şi 

demnităţii persoanei. 
 

Subiectul 5. Infracţiuni privind viaţa sexuală 

Subiectul 5.1. Noţiunea, caracterizarea generală şi tipurile 

infracţiunilor privind viaţa sexuală. Infracţiuni contra 

inviolabilităţii sexuale şi libertăţii sexuale a persoanei 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să formuleze noţiunea de infrac-

ţiuni privind viaţa sexuală; 

- să sintetizeze asemănările şi 

deosebirile dintre infracţiunile 

prevăzute în Capitolul IV al 

Părţii Speciale; 

- să clasifice infracţiunile privind 

viaţa sexuală; 

- să aplice regulile de încadrare 

juridică a infracţiunilor contra 

inviolabilităţii sexuale şi libertă-

ţii sexuale a persoanei la solu-

ţionarea cazurilor practice; 

- să propună soluţii de îmbunătă-

ţire a cadrului incriminator în 

materie de infracţiuni contra in-

violabilităţii sexuale şi libertăţii 

sexuale a persoanei. 

 conceptul de infracţiuni privind 

viaţa sexuală; 

 trăsăturile caracteristice ale infrac-

ţiunilor prevăzute în Capitolul IV 

al Părţii Speciale; 

 tipologia infracţiunilor privind via-

ţa sexuală; 

 caracterul complex al infracţiunilor 

contra inviolabilităţii sexuale şi li-

bertăţii sexuale a persoanei; 

 coautoratul, complicitatea, tentativa 

etc. în cazul infracţiunilor contra in-

violabilităţii sexuale şi libertăţii se-

xuale a persoanei. 

 

Subiectul 5.2. Infracţiuni contra inviolabilităţii sexuale a minorilor 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să interpreteze incriminările con-

sacrate infracţiunilor contra in-

violabilităţii sexuale a minorilor; 

 elementele constitutive ale infracţiu-

nilor contra inviolabilităţii sexuale a 

minorilor; 
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- să distingă infracţiunile contra 

inviolabilităţii sexuale a mino-

rilor de celelalte infracţiuni pri-

vind viaţa sexuală, având ca vic-

timă minorul; 

- să recomande perfecţionarea 

normelor privind infracţiunile 

contra inviolabilităţii sexuale a 

minorilor. 

 problema privind corelarea vârstei 

victimei cu vârsta subiectului în 

cazul infracţiunilor contra inviola-

bilităţii sexuale a minorilor. 

 

Subiectul 6. Infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă  

şi altor drepturi constituţionale ale cetăţenilor 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de in-

fracţiuni contra drepturilor poli-

tice, de muncă şi altor drepturi 

constituţionale ale cetăţenilor; 

- să efectueze caracterizarea ge-

nerală a infracţiunilor prevăzute 

în Capitolul V al Părţii Spe-

ciale; 

- 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 drepturi-

lor omului la interpretarea nor-

melor din Capitolul V al Părţii 

Speciale; 

- să prognozeze evoluţia cadrului 

reglementar privind infracţiuni-

le contra drepturilor politice, de 

muncă şi altor drepturi constitu-

ţionale ale cetăţenilor. 

 

 conceptul de infracţiuni contra 

drepturilor politice, de muncă şi 

altor drepturi constituţionale ale 

cetăţenilor; 

 argumentarea necesităţii apărării 

juridico-penale a drepturilor cons-

tituţionale ale cetăţeanului; 

 ajustarea incriminărilor prevăzute 

în Capitolul V al Părţii Speciale cu 

standardele europene şi internaţio-

nale privind drepturile fundamen-

tale ale cetăţeanului. 
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Subiectul 7. Infracţiuni contra patrimoniului 

Subiectul 7.1. Noţiunea, caracterizarea generală şi tipurile 

infracţiunilor contra patrimoniului 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de in-

fracţiuni contra patrimoniului; 

- să clasifice infracţiunile prevă-

zute în Capitolul VI al Părţii 

Speciale; 

- să sintetizeze asemănările şi 

deosebirile dintre infracţiunile 

contra patrimoniului; 

- să relateze despre obiectul in-

fracţiunilor prevăzute în Capi-

tolul VI al Părţii Speciale; 

- să decidă asupra coraportului 

dintre noţiunea „infracţiuni con-

tra patrimoniului” şi noţiunea 

„infracţiuni patrimoniale”. 

 

 conceptul de infracţiuni contra pa-

trimoniului; 

 trăsăturile caracteristice ale infrac-

ţiunilor prevăzute în Capitolul VI 

al Părţii Speciale; 

 tipologia infracţiunilor contra pa-

trimoniului. 

 

Subiectul 7.2. Infracţiuni contra patrimoniului săvârşite  

prin sustragere 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să formuleze noţiunea de sus-

tragere; 

- să distingă sustragerea de fap-

tele conexe penale şi nepenale; 

- să determine formele şi tipurile 

sustragerii; 

- să recomande perfecţionarea 

terminologică a reglementărilor 

privind sustragerile; 

- să aplice regulile de calificare a 

infracţiunilor săvârşite prin sus-

tragere; 

 noţiunea doctrinară de sustragere; 

 cadrul reglementar al componen-

ţelor de sustragere; 

 probleme privind calificarea infrac-

ţiunilor săvârşite prin sustragere; 

 influenţele calităţii textului incri-

minărilor cu privire la infracţiunile 

săvârşite prin sustragere asupra pro-

cesului de aplicare a acestor incrimi-

nări. 
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- să utilizeze întreaga gamă a me-

todelor de interpretare la identi-

ficarea înţelesului normelor care 

incriminează sustragerile; 

- să evalueze influenţele calităţii 

textului incriminărilor cu privi-

re la infracţiunile săvârşite prin 

sustragere asupra procesului de 

aplicare a acestor incriminări. 
 

Subiectul 7.3. Infracţiuni contra patrimoniului săvârşite în  

scop de cupiditate, însă nu prin sustragere.  
Infracţiuni contra patrimoniului săvârşite în scop de cupiditate, 

având o natură mixtă. Infracţiuni contra patrimoniului săvârşite pe 

calea răpirii unui mijloc de transport, a unui mijloc de transport cu 
tracţiune animală sau a unui animal de tracţiune.  

Infracţiuni contra patrimoniului săvârşite în lipsa unui scop special 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să identifice specificul infracţiu-
nilor 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 particu-
lare ale infracţiunilor contra pa-
trimoniului, comise fără scop de 
cupiditate, faţă de celelalte in-
fracţiuni contra patrimoniului; 

- să determine corect semnele 
obiective şi subiective ale şan-
tajului; 

- să reevalueze natura obiectului 
material al infracţiunii prevăzu-
te la art.194 CP RM; 

- să califice corect infracţiunile 
contra patrimoniului, altele decât 
cele săvârşite prin sustragere; 

 
 criteriile de sistematizare a infrac-

ţiunilor contra patrimoniului; 
 analiza juridico-penală a infracţiuni-

lor contra patrimoniului, altele decât 
cele săvârşite prin sustragere; 

 rezolvarea controverselor privind 
încadrarea juridică a infracţiunilor 
contra patrimoniului, altele decât 
cele săvârşite prin sustragere; 

 problemele optimizării cadrului nor-
mativ al infracţiunilor prevăzute la 
art.189, 192

1
, 192

2
, 193, 194, 196, 

197 şi 199 CP RM. 
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- să estimeze eficienţa normelor 
prevăzute la art.189, 192

1
, 192

2
, 

193, 194, 196, 197 şi 199  
CP RM. 

 

Subiectul 8. Infracţiuni contra familiei şi minorilor 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de infrac-
ţiuni contra familiei şi minorilor; 

- să stabilească trăsăturile caracte-
ristice ale obiectului, laturii 
obiective, laturii subiective şi ale 
subiectului infracţiunilor prevă-
zute în Capitolul VII al Părţii 
Speciale; 

- să clasifice infracţiunile contra 
familiei şi minorilor; 

- să utilizeze prevederile actelor 
normative extrapenale la inter-
pretarea normelor cuprinse în 
Capitolul VII al Părţii Speciale; 

- să califice corect infracţiunile 
contra familiei şi minorilor; 

- să recomande perfecţionarea 
normelor privind infracţiunile 
contra familiei şi minorilor. 

 
 conceptul de infracţiuni contra fa-

miliei şi minorilor; 
 caracterizarea generală a infracţiu-

nilor prevăzute în Capitolul VII al 
Părţii Speciale; 

 tipologia infracţiunilor contra fa-
miliei şi minorilor; 

 analiza juridico-penală a infracţiu-
nilor prevăzute în Capitolul VII al 
Părţii Speciale; 

 delimitarea unor infracţiuni contra 
familiei şi minorilor de faptele co-
nexe. 

 

Subiectul 9. Infracţiuni ecologice 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de in-
fracţiuni ecologice; 

- să argumenteze necesitatea apă-
rării juridico-penale a mediului; 

- să efectueze clasificarea infrac-
ţiunilor prevăzute în Capito-
lul IX al Părţii Speciale; 

- să relateze despre similitudinile 
şi deosebirile dintre infracţiu-
nile ecologice; 

 conceptul de infracţiuni ecologice; 
 necesitatea aplicării mijloacelor drep-

tului penal în protecţia mediului; 
 tipologia infracţiunilor ecologice; 
 sinteza semnelor obiective şi subiecti-

ve ale faptelor infracţionale prevăzute 
în Capitolul IX al Părţii Speciale; 

 studiul analitic asupra elementelor 
constitutive ale infracţiunilor eco-
logice; 
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- să utilizeze metodele ştiinţei 
dreptului penal în studiul in-
fracţiunilor prevăzute în Capi-
tolul IX al Părţii Speciale; 

- să analizeze în plan juridico-
penal fiecare dintre infracţiuni-
le ecologice; 

- să estimeze eficienţa normelor 
care alcătuiesc Capitolul IX al 
Părţii Speciale. 

 propuneri privind perfecţionarea re-
glementărilor care prevăd răspunde-
rea pentru infracţiunile ecologice. 

 

Subiectul 10. Infracţiuni contra sănătăţii publice şi 

 convieţuirii sociale 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să formuleze noţiunea de in-

fracţiuni contra sănătăţii pub-

lice şi convieţuirii sociale; 

- să sintetizeze asemănările şi 

deosebirile dintre infracţiunile 

prevăzute în Capitolul VIII al 

Părţii Speciale; 

- să determine tipurile infracţiu-

nilor contra sănătăţii publice şi 

convieţuirii sociale; 

- să evalueze gradul de pericol 

social al fiecăreia dintre faptele 

infracţionale incriminate în Capi-

tolul VIII al Părţii Speciale; 

- să aplice regulile de încadrare 

juridică a infracţiunilor contra 

sănătăţii publice şi convieţuirii 

sociale la soluţionarea cazurilor 

practice; 

- să elaboreze un proiect de lege 

privind perfecţionarea cadrului 

incriminator în materie de infrac-

ţiuni contra sănătăţii publice şi 

convieţuirii sociale. 

 conceptul de infracţiuni contra 

sănătăţii publice şi convieţuirii 

sociale; 

 elementele constitutive ale fapte-

lor infracţionale incriminate în 

Capitolul VIII al Părţii Speciale; 

 sistematizarea infracţiunilor contra 

sănătăţii publice şi convieţuirii so-

ciale; 

 interpretarea normelor care pre-

văd răspunderea pentru infracţiu-

nile contra sănătăţii publice şi 

convieţuirii sociale; 

 disocierea unor infracţiuni prevă-

zute în Capitolul VIII al Părţii 

Speciale de faptele conexe penale 

şi nepenale. 
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Subiectul 11. Infracţiuni economice. Noţiunea, caracterizarea ge-
nerală şi tipurile infracţiunilor economice  

Subiectul 11.1. Infracţiuni săvârşite în sfera financiar-creditară 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să formuleze noţiunea de infrac-
ţiuni economice; 

- să identifice tipurile infracţiuni-
lor economice; 

- să efectueze caracterizarea gene-
rală a faptelor infracţionale incri-
minate în Capitolul X al Părţii 
Speciale; 

- să aplice arsenalul actelor norma-
tive extrapenale la interpretarea 
normelor privind infracţiunile eco-
nomice; 

- să califice corect infracţiunile să-
vârşite în sfera financiar-creditară; 

- să propună îmbunătăţirea calităţii 
dispoziţiilor incriminatoare refe-
ritoare la infracţiunile săvârşite în 
sfera financiar-creditară. 

 conceptul de infracţiuni econo-
mice; 

 economia naţională ca valoare 
socială fundamentală apărată de 
legea penală; 

 tipurile infracţiunilor economice; 
 elementele constitutive ale fapte-

lor infracţionale prevăzute în Ca-
pitolul X al Părţii Speciale; 

 încadrarea juridică a infracţiuni-
lor săvârşite în sfera financiar-
creditară; 

 criteriile de distincţie dintre infrac-
ţiunile săvârşite în sfera financiar-
creditară şi faptele conexe penale 
şi nepenale. 

 

Subiectul 11.2. Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii de 
întreprinzător. Infracţiuni săvârşite în sfera distribuirii bunurilor. 

Infracţiuni săvârşite în sfera concurenţei 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să utilizeze întregul potenţial al 
metodelor de interpretare la identi-
ficarea înţelesului normelor care 
incriminează faptele infracţionale 
prevăzute la art.241-243, 246, 
246

1
, 247, 251-253 CP RM;  

- să aplice regulile de calificare a 
infracţiunilor săvârşite în sfera 
activităţii de întreprinzător, a 
infracţiunilor săvârşite în sfera 

 
 probleme privind calificarea fap-

telor infracţionale incriminate la 
art.241-243, 246, 246

1
, 247, 251-

253 CP RM; 
 delimitarea infracţiunilor în sfera 

activităţii de întreprinzător, a in-
fracţiunilor săvârşite în sfera dis-
tribuirii bunurilor, precum şi a 
infracţiunilor săvârşite în sfera 
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distribuirii bunurilor, precum şi a 
infracţiunilor săvârşite în sfera 
concurenţei la soluţionarea cazu-
rilor practice; 

- să prognozeze evoluţia cadrului 
reglementar privind infracţiunile 
săvârşite în sfera activităţii de 
întreprinzător, în sfera distribuirii 
bunurilor şi în sfera concurenţei. 

concurenţei de faptele conexe 
penale şi nepenale. 

 

Subiectul 11.3. Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii  
economice externe 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să califice corect faptele de con-
trabandă şi de eschivare de la 
achitarea plăţilor vamale; 

- să interpreteze normele care sta-
bilesc răspunderea pentru infrac-
ţiunile săvârşite în sfera activită-
ţii economice externe, prin prisma 
prevederilor legislaţiei vamale, fis-
cale etc.; 

- să distingă infracţiunile prevăzute 
la art.248 şi 249 CP RM de fap-
tele conexe penale şi nepenale; 

- să prognozeze evoluţia cadrului 
reglementar privind infracţiunile 
săvârşite în sfera activităţii eco-
nomice externe. 

 conceptele de contrabandă şi de 
eschivare de la achitarea plăţilor 
vamale; 

 elementele constitutive ale infrac-
ţiunilor săvârşite în sfera activi-
tăţii economice externe; 

 răspunderea penală în contextul 
altor forme de răspundere juridică 
pentru faptele săvârşite în sfera 
activităţii economice externe. 

 

Subiectul 11.4. Infracţiuni săvârşite în sfera consumului de bunuri, 
servicii şi lucrări. Infracţiuni săvârşite în sfera  

exploatării fondului de locuinţe 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să aplice regulile de calificare a 
infracţiunilor prevăzute la art.246

2
, 

255-258 CP RM la soluţionarea 
cazurilor practice; 

 elementele constitutive ale infrac-
ţiunilor săvârşite în sfera consu-
mului de bunuri, servicii şi luc-
rări, precum şi ale infracţiunilor 
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- să utilizeze metodele ştiinţei drep-
tului penal în studiul semnelor 
obiective şi subiective ale infrac-
ţiunilor săvârşite în sfera consu-
mului de bunuri, servicii şi lucrări 
şi ale infracţiunilor săvârşite în sfe-
ra exploatării fondului de locuinţe; 

- să delimiteze faptele infracţionale 
incriminate la art.246

2
, 255-258 

CP RM de faptele conexe penale 
şi nepenale; 

- să evalueze necesitatea incrimină-
rii faptelor prevăzute la art.246

2
, 

255-258 CP RM. 

săvârşite în sfera exploatării fon-
dului de locuinţe; 

 delimitarea faptelor infracţionale 
incriminate la art.246

2
, 255-258 

CP RM de faptele conexe penale 
şi nepenale. 

 

Subiectul 12. Infracţiuni în domeniul informaticii şi  

telecomunicaţiilor 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de infrac-

ţiuni în domeniul informaticii şi 

telecomunicaţiilor; 

- să sintetizeze deosebirile şi ase-

mănările dintre infracţiunile în do-

meniul informaticii şi telecomu-

nicaţiilor; 

- să stabilească semnele obiective şi 

subiective ale infracţiunilor pre-

văzute la art.259-261
1
 CP RM; 

- să recomande soluţii de lărgire a 

sferei de aplicare a răspunderii 

penale pentru faptele în domeniul 

informaticii şi telecomunicaţiilor. 

 conceptul de infracţiuni în dome-

niul informaticii şi telecomunica-

ţiilor; 

 trăsăturile caracteristice ale infrac-

ţiunilor prevăzute la art.259-261
1
 

CP RM; 

 probleme privind calificarea in-

fracţiunilor în domeniul informa-

ticii şi telecomunicaţiilor. 

 

Subiectul 13. Infracţiuni în domeniul transporturilor 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de infrac-

ţiuni în domeniul transporturilor; 

 conceptul de infracţiuni în dome-

niul transporturilor; 
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- să utilizeze actele internaţionale 

şi naţionale la interpretarea pre-

vederilor din Capitolul XII al 

Părţii Speciale; 

- să clasifice infracţiunile în dome-

niul transporturilor; 

- să distingă infracţiunile în dome-

niul transporturilor de faptele co-

nexe penale şi nepenale; 

- să evalueze gradul de pericol so-

cial al fiecăreia dintre faptele in-

fracţionale prevăzute în Capito-

lul XII al Părţii Speciale; 

- să construiască algoritmul de cali-

ficare pentru fiecare dintre infrac-

ţiunile în domeniul transporturilor. 

 caracterizarea generală a infrac-

ţiunilor prevăzute la art.262-276 

CP RM; 

 tipologia infracţiunilor în dome-

niul transporturilor; 

 metodologia încadrării juridice a 

faptelor infracţionale incriminate 

în Capitolul XII al Părţii Speciale; 

 disocierea infracţiunilor în dome-

niul transporturilor de infracţiu-

nile de alt gen şi de unele contra-

venţii administrative; 

 perspectivele evoluţiei cadrului 

legal cu privire la infracţiunile în 

domeniul transporturilor. 

 

Subiectul 14. Infracţiuni contra securităţii publice şi ordinii publice  

Subiectul 14.1. Noţiunea, caracterizarea generală şi tipurile 

infracţiunilor contra securităţii publice şi ordinii publice. 

Infracţiuni contra securităţii publice 

Obiective Unităţi de conţinut 

- să formuleze noţiunea de infrac-

ţiuni contra securităţii publice şi 

ordinii publice; 

- să sistematizeze infracţiunile pre-

văzute în Capitolul XIII al Părţii 

Speciale; 

- să determine aspectele comune 

ale infracţiunilor prevăzute la 

art.278-302 CP RM; 

- să estimeze opiniile doctrinare 

existente cu privire la natura in-

fracţiunilor contra securităţii pub-

lice şi ordinii publice; 

 

 conceptul de infracţiuni contra se-

curităţii publice şi ordinii publice; 

 caracterizarea generală a faptelor 

infracţionale prevăzute în Capito-

lul XIII al Părţii Speciale; 

 sistemul infracţiunilor contra secu-

rităţii publice şi ordinii publice; 

 elementele constitutive ale infrac-

ţiunilor prevăzute la art.278-286, 

289, 295, 295
1
 şi 295

2
 CP RM; 

 necesitatea apărării juridico-penale 

a securităţii publice; 
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- să aplice regulile de calificare a 

infracţiunilor prevăzute în Capi-

tolul XIII al Părţii Speciale; 

- să delimiteze infracţiunile contra 

securităţii publice de faptele co-

nexe penale şi nepenale; 

- să estimeze necesitatea apărării 

juridico-penale a securităţii pub-

lice. 

 criteriile de distincţie între infrac-

ţiunile contra securităţii publice şi 

faptele conexe penale şi nepenale. 

 

Subiectul 14.2. Infracţiuni contra securităţii publice afectând 

desfăşurarea unor genuri specifice de activitate.  

Infracţiuni contra ordinii publice 

Obiective Unităţi de conţinut 

- să califice corect infracţiunile pre-

văzute la art.287, 288, 290-293, 

296-302 CP RM; 

- să utilizeze metodele ştiinţei drep-

tului penal în studiul semnelor 

obiective şi subiective ale infrac-

ţiunilor contra ordinii publice şi ale 

infracţiunilor îndreptate spre încăl-

carea regulilor de efectuare a dife-

ritelor tipuri de activităţi; 

- să estimeze necesitatea apărării 

juridico-penale a ordinii publice. 

 elementele constitutive ale infrac-

ţiunilor contra ordinii publice şi 

ale infracţiunilor îndreptate spre 

încălcarea regulilor de efectuare a 

diferitelor tipuri de activităţi; 

 delimitarea faptelor infracţionale 

prevăzute la art.287, 288, 290-

293, 296-302 CP RM de faptele 

conexe penale şi nepenale. 

 

Subiectul 15. Infracţiuni contra justiţiei 

Obiective Unităţi de conţinut 

- să formuleze noţiunea de infrac-

ţiuni contra justiţiei; 

- să clasifice infracţiunile prevăzute 

în Capitolul XIV al Părţii Speciale; 

- să generalizeze consideraţiile pri-

vind semnele obiective şi subiective 

 conceptul de infracţiuni contra 

justiţiei; 

 aspectele comune ale infracţiu-

nilor contra justiţiei; 

 tipologia faptelor infracţionale 

prevăzute în Capitolul XIV al 
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ale infracţiunilor prevăzute la 

art.303-323 CP RM; 

- să utilizeze întreaga gamă a meto-

delor de interpretare la identifica-

rea înţelesului normelor referitoa-

re la infracţiunile contra justiţiei; 

- să evalueze corectitudinea denu-

mirii Capitolului XIV al Părţii 

Speciale. 

Părţii Speciale; 

 încadrarea juridică a infracţiunilor 

contra justiţiei. 

 

 

Subiectul 16. Infracţiuni contra bunei desfăşurări a  

activităţii în sfera publică  

Subiectul 16.1. Noţiunea, caracterizarea generală şi tipurile 

infracţiunilor contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică. 

Infracţiunile de corupţie 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de infrac-

ţiuni contra bunei desfăşurări a 

activităţii în sfera publică; 

- să sintetizeze asemănările şi deo-

sebirile dintre infracţiunile prevă-

zute în Capitolul XV al Părţii 

Speciale; 

- să clasifice infracţiunile prevăzute 

la art.324-332 CP RM; 

- să aplice regulile de calificare a 

infracţiunilor prevăzute la art.324-

326 CP RM la soluţionarea cazu-

rilor practice; 

- să determine trăsăturile subiectu-

lui infracţiunilor de corupţie;  

- să decidă asupra oportunităţii lăr-

girii spectrului de incriminări în 

materie de corupţie. 

 conceptul de infracţiuni contra 

bunei desfăşurări a activităţii în 

sfera publică; 

 tipologia faptelor infracţionale 

incriminate în Capitolul XV al 

Părţii Speciale; 

 trăsăturile caracteristice ale infrac-

ţiunilor prevăzute la art.324-332 

CP RM; 

 elementele constitutive ale infrac-

ţiunilor de corupţie; 

 delimitarea infracţiunilor de co-

rupţie de faptele conexe penale 

şi nepenale. 
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Subiectul 16.2. Infracţiuni care aduc atingere activităţii de serviciu 

în sfera publică, dar care nu sunt legate nemijlocit de corupţie 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să identifice infracţiunile care aduc 

atingere activităţii de serviciu în 

sfera publică, dar care nu sunt le-

gate nemijlocit de corupţie; 

- să aplice regulile calificării infrac-

ţiunilor care aduc atingere activită-

ţii de serviciu în sfera publică, dar 

care nu sunt legate nemijlocit de 

corupţie, la soluţionarea cazurilor 

practice; 

- să utilizeze metodele ştiinţei drep-

tului penal în studiul semnelor 

obiective şi subiective ale faptelor 

infracţionale incriminate la art.327-

329, 330
1
 şi 332 CP RM; 

- să efectueze un examen critic, 

prin prisma jurisprudenţei CEDO, 

asupra unor termeni estimativi 

utilizaţi la art.327-329 CP RM. 

 elementele constitutive ale in-

fracţiunilor prevăzute la art.327-

329, 330
1
 şi 332 CP RM; 

 disocierea infracţiunilor care aduc 

atingere activităţii de serviciu în 

sfera publică, dar care nu sunt 

legate nemijlocit de corupţie, de 

faptele conexe penale şi nepe-

nale. 

 

Subiectul 17. Infracţiuni de corupţie în sectorul privat 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să formuleze definiţia noţiunii de 

infracţiuni de corupţie în sectorul 

privat; 

- să efectueze sinteza aspectelor co-

mune ale infracţiunilor prevăzute în 

Capitolul XVI al Părţii Speciale; 

- să clasifice corect faptele infrac-

ţionale prevăzute la art.333-335
1
 

CP RM; 
- să delimiteze faptele infracţionale 

incriminate în Capitolul XVI al 

 

 

 conceptul infracţiunilor de co-

rupţie în sectorul privat; 

 caracterizarea generală a infrac-

ţiunilor prevăzute în Capitolul 

XVI al Părţii Speciale; 

 elementele constitutive ale fap-

telor infracţionale incriminate la 

art.333-335
1
 CP RM. 
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Părţii Speciale de cele prevăzute în 
Capitolul XV al Părţii Speciale; 

- să evalueze oportunitatea rema-
nierilor legislative operate în Ca-
pitolul XVI al Părţii Speciale. 

 

Subiectul 18. Infracţiuni contra autorităţilor publice şi  
securităţii de stat 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să definească noţiunea de infrac-
ţiuni contra autorităţilor publice şi 
securităţii de stat; 

- să clasifice infracţiunile prevăzute 
în Capitolul XVII al Părţii Speciale; 

- să descrie aspectele comune ale 
infracţiunilor prevăzute la art.337-
363 CP RM; 

- să aplice regulile de calificare a 
infracţiunilor contra autorităţilor 
publice şi securităţii de stat la so-
luţionarea cazurilor practice; 

- să recomande perfecţionarea cad-
rului legislativ privind răspunderea 
pentru infracţiunile contra autorită-
ţilor publice şi securităţii de stat. 

 conceptul de infracţiuni contra 
autorităţilor publice şi securităţii 
de stat; 

 trăsăturile caracteristice ale infrac-
ţiunilor prevăzute în Capito-
lul XVII al Părţii Speciale; 

 tipologia faptelor infracţionale in-
criminate la art.337-363 CP RM; 

 elementele constitutive ale infrac-
ţiunilor contra autorităţilor pub-
lice şi securităţii de stat; 

 gradul de pericol social al fapte-
lor infracţionale prevăzute în 
Capitolul XVII al Părţii Spe-
ciale. 

 

Subiectul 19. Infracţiuni militare 

Obiective de referinţă Unităţi de conţinut 

- să formuleze definiţia noţiunii de 
infracţiuni militare; 

- să sistematizeze infracţiunile mili-
tare; 

- să efectueze analiza juridico-penală 
a infracţiunilor militare; 

- să caracterizeze subiectul infrac-
ţiunilor militare; 

- să argumenteze necesitatea incri-
minării faptelor militare. 

 conceptul de infracţiuni militare; 
 sinteza şi analiza elementelor con-

stitutive ale infracţiunilor militare; 
 tipologia faptelor infracţionale 

prevăzute în Capitolul XVIII al 
Părţii Speciale; 

 noţiunea de subiect al infracţiu-
nilor militare. 
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VI. LUCRUL INDIVIDUAL 

Produsul 

preconizat 
Strategii de realizare Criterii de evaluare 

Termen de 

realizare 

Referat  

 

 Identificarea surse-

lor bibliografice 

 Studiu experimental 

 Elaborarea propriu-

zisă a lucrării 

 Prezentarea publică 

a rezultatelor obţi-

nute 

 Profunzimea studiului 

 Diversitatea surselor 

 Analiza critică a re-

zultatelor prezentate 

 Identificarea posibili-

tăţilor de aplicare a 

rezultatelor  

 Volumul (10-15 pag.) 

Ultimele 

5 săptămâni 

ale 

semestrului 

Redactarea 

de hotărâri 

judecăto-

reşti şi 

rechizitorii 

 Acumularea infor-

maţiei 

 Realizarea obiecti-

velor/sarcinilor 

 Prezentarea rezul-

tatelor 

 Concordanţa hotărâ-

rilor judecătoreşti cu 

legislaţia penală în 

vigoare 

 Utilitatea/actualitatea 

materialelor acumu-

late 

 Corectitudinea utili-

zării termenilor 

 Relevanţa concluziilor 

Pe 

parcursul 

întregului 

semestru 

Studiu de 

caz 

 Selectarea a 3-5 

cauze penale 

 Analiza soluţiilor de 

încadrare date de 

către subiecţii ofi-

ciali de aplicare în 

concret a legii pe-

nale 

 Formularea proprii-

lor concluzii  

 Profunzimea studiului 

 Corectitudinea utiliză-

rii termenilor 

 Analiza critică a re-

zultatelor prezentate 

 Relevanţa concluziilor 

Pe 

parcursul 

întregului 

semestru 
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Anexa 1 

Evaluarea disciplinei 

 

1. Evaluări sumative periodice: testări 

 

Mostră: 

 
Test: Infracţiuni contra vieţii persoanei 

1. Definiţi noţiunile care desemnează metodele de săvârşire a 

infracţiunii specificate la art.150 CP RM. 

2. Determinaţi asemănările şi deosebirile dintre infracţiunea de euta-

nasie (art.148 CP RM) şi infracţiunea de pruncucidere (art.147 CP RM). 

3. Propuneţi soluţia corectă pentru următoarea situaţie de problemă: 

La 03.06.2010, Şoimu, în urma unui conflict apărut pe parcursul 

întrebuinţării băuturilor alcoolice cu Damian, i-a produs celui din urmă 

o lovitură în cap cu o sticlă. Apoi l-a lovit de mai multe ori cu mâinile 

şi picioarele în diferite regiuni ale corpului, cauzându-i o vătămare gravă 

periculoasă pentru viaţă. În urma acesteia, victima a decedat. După ce 

victima a căzut, făptuitorul i-a sustras din buzunar portmoneul, în care 

se aflau 80 de lei, şi ceasul de mână, evaluat la 70 de lei. Ulterior, din 

interes material, Şoimu l-a lipsit de viaţă pe Arnăutu. Peste două zile, 

din răzbunare, Şoimu şi Vascăuţan l-au lipsit de viaţă pe Zosim. După 

încă patru zile, Şoimu şi Gavriliţă i-au împuşcat simultan cu arme de 

vânătoare pe Groza şi Bourean. Bourean a fost salvat datorită asistenţei 

medicale acordate prompt, iar Groza a decedat. 

Calificaţi faptele persoanelor pe care le consideraţi vinovate. Se 

va schimba oare calificarea dacă, în cazul lipsirii de viaţă a lui Arnăutu, 

Şoimu a săvârşit infracţiunea prin intermediul unui minor de 14 ani, 

Catană? Se va schimba oare calificarea dacă, în cazul lipsirii de viaţă 

a lui Zosim, cei doi făptuitori – Şoimu şi Vascăuţan – ar fi acţionat în 

stare de afect? Argumentaţi răspunsul. 
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2. Evaluare sumativă finală 

 
Mostră: 

Testul nr.1 

 

Subiectul I: Escrocheria 

1.1. Identificaţi tipurile motivului de cupiditate care poate sta la 

baza săvârşirii infracţiunii de escrocherie. (3 puncte) 

1.2. Argumentaţi ce rol juridic poate avea o persoană juridică în 

contextul infracţiunii de escrocherie săvârşite de două sau mai multe 

persoane (lit.b) alin.(2) art.190 CP RM). (5 puncte) 

1.3. La 28.08.1999, în urma înţelegerii prealabile cu Ciudin, 

Costea, Misail şi Roadedeal au venit cu automobilul în satul Pohrebeni, 

raionul Orhei. Au intrat în sediul cârmuirii S.R.L. „Tehnoif-Agro”, unde 

Roadedeal, prezentându-se colaborator de poliţie, l-a făcut pe paznicul 

Cristea să deschidă uşa. Cristea a fost lovit cu pumnul în faţă. Iar Ciudin, 

Costea şi Misail i-au aplicat multiple lovituri cu picioarele, după care l-au 

legat. Lui Cristea i s-a cauzat vătămare uşoară a integrităţii corporale 

sau a sănătăţii. Ulterior, Roadedeal, împreună cu ceilalţi făptuitori, au 

sustras bani în sumă de 23596 lei. Mai târziu, Roadedeal şi Costea au 

venit în apartamentul lui Maximciuc, cerându-i să vină cu ei. Întrucât 

acesta s-a opus, ei l-au determinat să inhaleze cloroform şi l-au dus spre 

automobilul cu care au venit. Maximciuc a fost ţinut încuiat în subsolul 

casei lui Costea trei zile, fără apă şi mâncare. Nemaiputând suporta, 

Maximciuc a strigat către cei doi făptuitori, cerându-le explicaţii. 

Făptuitorii i-au spus că-l vor elibera dacă le va ceda dreptul de 

proprietate asupra apartamentului. Maximciuc a refuzat. După alte opt 

zile fără apă şi mâncare, victima a fost nevoită să accepte propunerea 

lui Roadedeal şi Costea. Aceştia l-au dus cu maşina la un notar pe care-

l cunoşteau bine – Mârzac – şi au obţinut autentificarea contractului de 

donaţie a apartamentului lui Maximciuc. 

Calificaţi faptele persoanelor pe care le consideraţi vinovate. Se va 

schimba oare calificarea, dacă Maximciuc îşi va fi pierdut capacitatea 

de muncă în proporţie de 33%, ca urmare a celor săvârşite asupra lui? 

Argumentaţi răspunsul. (7 puncte) 
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Subiectul II: Răpirea mijlocului de transport 

2.1. Identificaţi exemple de circumstanţe care au potenţialul să 

demonstreze lipsa scopului infracţiunii prevăzute la art.192
1
 CP RM.  

(3 puncte) 

2.2. Argumentaţi dacă mijloacele de transport, utilate cu motor 

electric/motor hibrid, pot reprezenta obiectul material al infracţiunii 

prevăzute la art.192
1
 CP RM. (5 puncte) 

2.3. Decideţi asupra oportunităţii modificării dispoziţiei art.132 

„Mijloace de transport” din Codul penal, formulând o altă variantă de 

dispoziţie, pe care o recomandaţi. (7 puncte) 

 

Barem de notare 

  Nota     Punctaj maxim 

    5    6-8 

  6    9-11 

  7    12-18 

  8    19-25 

  9    26-28 

10    29-30 
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Anexa 2 

Sugestii pentru lucrul individual al studenţilor 

1. Compatibilizarea normelor autohtone privind infracţiunile contra 

păcii cu prevederile convenţiilor internaţionale în materie. 

2. Raţionamente de incriminare a faptei de clonare în legea penală a 

Republicii Moldova. 

3. Viaţa în calitate de obiect al protecţiei juridico-penale (momentul 

de început şi momentul final al vieţii). 

4. Participaţia în cazul infracţiunilor contra persoanei. 

5. Pregătirea şi tentativa în cazul infracţiunilor contra vieţii persoanei. 

6. Particularităţile omorului săvârşit de către o persoană care anterior 

a săvârşit un omor intenţionat prevăzut la alin.(1) art.145 CP RM. 

7. Examenul practicii judiciare asupra faptei de lipsire de viaţă din 

imprudenţă. 

8. Individualizarea pedepselor pentru infracţiunile contra sănătăţii per-

soanei. 

9. Delimitarea vătămării intenţionate grave a integrităţii corporale sau 

a sănătăţii de tentativa la omor intenţionat. 

10. Subiectul infracţiunilor care pun în pericol viaţa şi sănătatea per-

soanei. 

11. Analiza juridico-penală a infracţiunii de constrângere a persoanei la 

prelevare de organe sau ţesuturi. 

12. Examenul practicii judiciare asupra faptei de lăsare în primejdie. 

13. Răpirea unei persoane săvârşită datorită vătămării intenţionate grave: 

probleme de încadrare. 

14. Calitatea specială a victimei şi subiectului infracţiunii prevăzute la 

art.164
1 
CP RM. 

15. Analiza juridico-penală a infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi 

de trafic de copii. 

16. Traficul de fiinţe umane săvârşit în scop de exploatare prin muncă 

sau servicii forţate.  

17. Implementarea în legea penală a Republicii Moldova a reglementă-

rilor internaţionale în materie de abolire a sclaviei sau a condiţiilor 

similare sclaviei. 

18. Analiza juridico-penală a infracţiunilor de tortură, tratament inuman 

sau degradant. 
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19. Analiza juridico-penală a infracţiunii de internare ilegală într-o insti-

tuţie psihiatrică. 

20. Impactul incapacităţii sexuale a făptuitorului asupra încadrării fap-

tei în baza art.171 CP RM. 

21. Probleme de calificare a violului comis de două sau mai multe per-

soane. 

22. Violul săvârşit asupra unui membru de familie: probleme de încadrare. 

23. Violul şi acţiunile violente cu caracter sexual soldate cu urmări gra-

ve: probleme de respectare a principiului legalităţii incriminării. 

24. Analiza juridico-penală a hărţuirii sexuale. 

25. Probleme de aplicare a cauzei de impunitate pentru fapta de raport 

sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani, prevăzută 

la alin.(2) art.174 CP RM. 

26. Aplicarea normelor extrapenale la calificarea infracţiunilor contra 

drepturilor politice, de muncă şi altor drepturi constituţionale ale 

cetăţenilor. 

27. Studiu teoretic şi practic asupra infracţiunii de violare de domiciliu. 

28. Cauzele de nefuncţionare a normei ce incriminează fapta de încăl-

care intenţionată a legislaţiei privind accesul la informaţie (art.180 

CP RM). 

29. Patrimoniul în calitate de obiect de protecţie juridico-penală. 

30. Activitatea infracţională neconsumată în cazul infracţiunilor săvâr-

şite prin sustragere. 

31. Participaţia la infracţiunile comise prin sustragere. 

32. Liberarea de răspundere penală pentru unele infracţiuni comise prin 

sustragere. 

33. Erorile judiciare admise la aplicarea răspunderii penale pentru jaf şi 

tâlhărie. 

34. Particularităţile răspunderii penale pentru fapta de pungăşie. 

35. Natura juridică a faptei de şantaj. 

36. Studiu teoretic şi practic asupra infracţiunii de răpire a mijlocului 

de transport. 

37. Diferenţierea răspunderii penale pentru fapta de dobândire sau co-

mercializare a bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe 

cale criminală săvârşite sub formă de îndeletnicire.  

38. Infracţiuni contra familiei şi minorilor: probleme de tehnică legislativă. 

39. Răspunderea penală pentru fapta de incest. 



 64 

40. Examenul teoretic şi practic al infracţiunii de violenţă în familie. 
41. Aspecte teoretice asupra traficului de copii însoţite de abuz şi vio-

lenţă sexuală. 
42. Scoaterea ilegală a copiilor din ţară: probleme de încadrare. 
43. Analiza juridico-penală a pornografiei infantile. 
44. Infracţiuni ecologice: interpretarea şi aplicarea normelor penale. 
45. Riscul întemeiat în calitate de cauză care exclude caracterul penal 

al faptelor ecologice. 
46. Delimitarea infracţiunii de vânat ilegal de alte fapte conexe. 
47. Problemele răspunderii penale pentru infracţiunile contra sănătăţii 

publice şi convieţuirii sociale. 
48. Încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asis-

tenţei medicale: examenul practicii judiciare. 
49. Alin.(5) art.212 CP RM: probleme şi perspective de recunoaştere a 

consimţământului titularului valorii sociale ocrotite de legea penală 
drept cauză justificativă specială. 

50. Problema combaterii traficului de droguri în atenţia legii penale. 
51. Cauzele de nefuncţionare a unor norme juridico-penale care stabi-

lesc răspunderea pentru infracţiuni economice. 
52. Fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a 

titlurilor de valoare false: erorile de calificare admise în practică. 
53. Dobândirea creditului prin înşelăciune: delimitarea de faptele penale 

şi nepenale conexe. 
54. Infracţiuni comise în sfera activităţii economice externe: delimita-

rea de contravenţiile conexe. 
55. Analiza juridico-penală a infracţiunilor informatice. 
56. Cauzele de nefuncţionare a normelor juridico-penale ce stabilesc 

răspunderea penală pentru infracţiunile în domeniul informaticii şi 
telecomunicaţiilor. 

57. Infracţiuni în domeniul transporturilor: probleme de tehnică legislativă. 
58. Studiu teoretic şi practic asupra infracţiunii prevăzute la art.264

1  

CP RM – „Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate 
alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte 
substanţe”. 

59. Natura juridică a art. 266 CP RM – „Părăsirea locului accidentului 
rutier”. 

60. Liberarea de răspundere penală pentru unele infracţiuni în domeniul 
transporturilor. 
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61. Problemele răspunderii pentru infracţiunile contra securităţii pub-
lice şi ordinii publice. 

62. Actul terorist: coraportul dintre reglementările internaţionale şi nor-
mele juridico-penale autohtone. 

63. Infracţiuni cu caracter terorist: probleme privind interpretarea şi 
aplicarea normelor penale corespunzătoare. 

64. Analiza juridico-penală a infracţiunii de luare de ostatici. 
65. Examenul practicii judiciare asupra infracţiunii de banditism. 
66. Dezordini în masă: examenul practicii de urmărire penală şi al prac-

ticii judiciare. 
67. Acţiuni care dezorganizează activitatea penitenciarelor: probleme 

de încadrare. 
68. Examenul teoretic şi practic al infracţiunii de huliganism. 
69. Efectele amendamentelor operate prin Legea nr.277-XVI din 

18.12.2008 asupra calităţii aplicării normei de incriminare prevă-
zute la art.287 CP RM. 

70. Raţionamente de incriminare a faptei de amestec în înfăptuirea 
justiţiei şi în urmărirea penală. 

71. Calitatea specială a subiectului infracţiunii de evadare din locurile 
de deţinere. 

72. Implementarea în legea penală a Republicii Moldova a reglementă-
rilor internaţionale în materie de corupţie. 

73. Subiectul special al coruperii pasive. 
74. Erorile judiciare admise la aplicarea răspunderii penale pentru in-

fracţiunea de corupere pasivă. 
75. Probleme de interpretare a conţinutului urmărilor prejudiciabile ale 

infracţiunilor de abuz de putere sau abuz de serviciu (art.327 CP RM) 
şi de exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu (art.328 
CP RM). 

76. Cauzele de nefuncţionare a normei ce incriminează fapta de diver-
siune. 

77. Particularităţile laturii obiective şi ale laturii subiective ale infrac-
ţiunii de uzurpare a calităţii oficiale. 

78. Raţionamente de inserare a cauzei de impunitate pentru fapta de 
trecere ilegală a frontierei de stat. 

79. Examenul teoretic şi practic al infracţiunii de organizare a migraţiei 
ilegale. 

80. Infracţiuni militare: interpretarea şi aplicarea normelor penale. 
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