
 1 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Instituţii de drept penal comparat 

2.2 Titularul activităţilor de 

curs 

doctor în drept, conf.univ., Radion COJOCARU 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

doctor în drept, conf.univ., Radion COJOCARU 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 

Semestrul  

I 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Ob. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 

curs 

2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 din care:   3.5 

curs 

28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 80 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  20 

Tutoriat  10 

Examinări 4 

Alte activităţi................................... 4 

3.7 Total ore studiu 

individual 

138 

3.9 Total ore pe semestru 180 

3. 10 Numărul de credite 6 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA ”DUNAREA DE JOS” DIN GALATI 

1.2 Facultatea  Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi 

Inginereşti 

1.3 Departamentul Stiinte juridice 

1.4 Domeniul de studii  Drept/Științe Administrative 

1.5 Ciclul de studii Ciclul II - studii universitare de Master 

1.6 Programul de 

studii/Calificarea 

Ştiinţe Penale şi Criminalistica 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de 

curriculum  

n/a 

n/a 

 

4.2 de 

competenţe 

 

n/a 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs, 

avand caracter interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC. 

5.2. de desfășurare a Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
eten

ţe p
ro

fesio
n
ale 

▪ Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor şi metodologiilor din domeniul          Părţii 

generale şi speciale a Dreptului penal al ţărilor de peste hotare. 

▪ Aplicarea legislaţiei penale a ţărilor de peste hotare, a legislaţiei europene şi a celorlalte 

instrumente juridice internaţionale 

▪ Interpretarea normelor juridice penale care formează Partea generală şi speciale a Dreptului 

penal al ţărilor de peste hotare. 

▪ Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o 

problemă de drept penal concretă 

▪ Utilizarea legislaţiei în vigoare a ţărilor de peste hotare în analiza situaţiilor juridice în 

încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor 

C
o
m

p
eten

ţ

e tran
sv

en
sal

e ▪ Realizarea eficientă a sarcinilor profesionale în strictă consonanţă cu principiile 

dreptului penal comparat; 

▪ Analiza modelul comportamental pentru faptele antisociale nou apărute  

▪ Evaluarea  nivelul organizatoric al instituţiilor care aplică prevederile Părţii generale şi 

speciale a Dreptului penal al ţărilor de peste hotare. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei ▪ Dobândirea cunoştinţelor şi formarea aptitudinilor, deprinderilor 

şi abilităţilor necesare în profesia de jurist 

7.2 Obiectivele specifice Obiective cognitive: 

➢ -- să cunoască cadrul normativ relevant în materia dreptului 

penal în ţările din străinătate;  

➢ - să explice bazele metodologice şi regulile de calificare a 

infracţiunilor în ţările din străinătate; 

➢ - să descrie dispoziţiile penale în vigoare în ţările din 

străinătate; 

➢ - să definească noţiunile legale şi doctrinare utilizate în 

domeniul dreptului penal în ţările din străinătate; 

➢ - să interpreteze normele de drept penal; să dobândească  

cunoştinţe privind  normele şi instituţiile ce formează dreptul 

penal în ţările din străinătate; 

➢ - să interpreteze normele juridice penale care formează 

disciplina Drept penal Partea în ţările din străinătate. 

➢ - să reproducă noţiunile legale şi pe cele doctrinare din 

ţările din străinătate; 

➢ - să distingă normele juridico-penale ce pot fi utilizate la 

încadrarea juridică a infracţiunilor în ţările din străinătate etc. 

Obiective aplicative: 

➢ să determine soluţiile corecte la problemele de ordin 

practic vizând materia dreptului penal în ţările din 

străinătate; 

➢ să utilizeze metodele specifice dreptului penal în procesul 

de elucidare a esenţei juridice a unei sau altei instituţii de 

drept penal în ţările din străinătate; 

➢ să facă generalizări referitoare la diferite fenomene şi 

instituţii de drept penal în ţările din străinătate, să sesizeze 

esenţa lor; 

➢ să dialogheze în permanenţă cu colegii în  legătură cu 

problemele ce ţin de dreptul penal în ţările din străinătate; 

seminarului/laboratorului curs. Sarcinile de lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât şi 

indvidual, sub îndrumarea şi controlul cadrului didactic. Studenţii sunt 

încurajaţi să-şi perfecţioneze calitatea expunerilor si modul propriu de 

gandire si definire a conceptelor 
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➢ să argumenteze temeinicia teoriilor ştiinţifice alese ca 

suport la clarificarea naturii juridice a unei sau altei norme 

sau instituţii de drept penal în ţările din străinătate; 

➢ să compare experienţa doctrinară şi practică în ţările din 

străinătate în vederea atingerii scopurilor dreptului penal; 

➢ să clasifice categorii de drept penal în ţările din străinătate 

în funcţie de diverse criterii; 

➢ să aplice în mod practic cunoştinţele teoretice dobândite, în 

vederea rezolvării unor  situaţii din practica judiciară. 

Obiective de integrare: 

➢ să stabilească locul şi rolul dreptului penal în ţările din 

străinătate în contextul altor ştiinţe juridice; 

➢ să estimeze eficienţa normelor care alcătuiesc legislaţia penală 

în ţările din străinătate; 

➢ să aprecieze importanţa dreptului penal în ţările din străinătate 

în evoluţia ştiinţelor juridice; 

➢ să determine interdependenţa dintre Partea Generală şi Partea 

Specială ale dreptului penal în ţările din străinătate; 

➢ să aprecieze locul şi importanţa unor norme şi instituţii de 

drept penal în ţările din străinătate faţă de altele; 

➢ să creeze diverse situaţii practice în baza cunoştinţelor 

acumulate şi ţinând cont de prevederile legii penale în ţările din 

străinătate; 

➢ să elaboreze planuri de acţiune ce pot fi raportate la situaţiile 

concrete din practica judiciară în ţările din străinătate; 

➢ să propună noi opinii, concepţii benefice pentru ameliorarea 

conţinutului normelor sau instituţiilor de drept penal; 

➢ să influenţeze, prin intermediul publicaţiilor şi comunicărilor 

ştiinţifice, 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 materia 

dreptului penal; 

➢ să determine perspectivele dezvoltării dreptului penal ca 

instrument de realizare a politicii penale a Republicii Moldova.. 

 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. ore  / 

Observaţii 

1. Introducere în cursul de Instituţii de drept penal 

comparat. 

Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

2 

2. Izvoarele dreptului penal comparat Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

2 

3. Noţiunea şi semnele infracţiunii în dreptul penal 

comparat 

Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

2 

4. Subiectul infracţiunii în dreptul penal comparat Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

2 

5. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni în dreptul 

penal comparat 

Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

2 

6. Etapele săvârşirii infracţiunii. Răspunderea pentru 

pregătire şi tentativă. 

Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

2 

7. Instituţia participaţiei penale în dreptul penal 

comparat 

Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

2 

8. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

2 
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9. Noţiunea, scopurile şi tipurile pedepselor penale în 

dreptul penal comparat 

Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

2 

10. Probaţiunea în dreptul penal comparat Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

2 

11. Sistemul Părţii Speciale a legislaţiilor penale a 

unor state comunitare 

Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

2 

12. Caracterizarea unor tipuri aparte de infracţiuni în 

legislaţiile penale ale altor state 

Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

6 

  Bibliografie 

1. Cod penal al R. Moldova: Comentariu Autori: A. Barbăneagră, Gh. Alecu, V. Berliba, V. Budeci, 

T. Carpov, V. Cuşnir, R. Cojocaru, A. Mariţ, T. Popovici, Gh. Ulianovschi, X. Ulianovschi, N. 

Ursu, V. Volcinschi, Ed. Sarmis, Chşinău, 2009.  

2. R. Cojocaru, Infracţiuni contra sănătăţii publice şi a convieţuirii sociale, Chişinău, 2013. 

3. R. Cojocaru, Infracţiuni privind traficul de substanţe narcotice, psihotrope sau de analoage ale 

acestora (teorie şi practică judiciară). Chişinău, 2014. 

4. R. Cojocaru, Drept penal, Partea specială, Culegere de speţe (Ediţia a II-a revăzută şi adăugită), 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, Chişinău, 2012. 

5. Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stănoiu R., Roşca V., Explicaţii 

teoretice ale codului penal român, partea specială, vol. III, Ediţia-II, Editura Academiei Române şi 

ALL BECK, Bucureşti, 2003. 

6. V.Moraru, V. Vidaicu, M. Strulea, Drept penal european, Suport de curs, Chişinău, 2011. 

7. A. Klip, Drept penal european, Ed. Cartier, 2014. 

8. Pradel J. Droit penal compare.  Paris: edition   Dalloz – 1995. 

9. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии. Японии 

). Сборник законодательных материалов. Под. ред. И. Д. Козочкина. Москва: Изд. Зерцало, 

1999.  

10. Уголовный кодекс Франции, Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2002. 

11. Уголовный кодекс Швейцарии, Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2002.  

12. Уголовный кодекс Дании, Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2002. 

13. Уголовный кодекс Германии,  Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2002. 

14. Уголовный кодекс Голландии,  Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2001. 

15. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино, Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 

2001. 

16. Уголовный кодекс Турции, Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2003. 

17. Уголовный кодекс Литовской республики, Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2002. 

18. Уголовный кодекс Республики Польши, Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2001. 

8.2 Seminar Metode de predare Nr. ore  / 

Observaţii 

1. Introducere în cursul de Instituţii de drept penal 

comparat. 

Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

- 

2. Izvoarele dreptului penal comparat Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

1 

3. Noţiunea şi semnele infracţiunii în dreptul penal 

comparat 

Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

1 

4. Subiectul infracţiunii în dreptul penal comparat Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

1 

5. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni în dreptul 

penal comparat 

Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

1 

6. Etapele săvârşirii infracţiunii. Răspunderea pentru 

pregătire şi tentativă. 

Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

1 
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7. Instituţia participaţiei penale în dreptul penal 

comparat 

Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

1 

8. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

2 

9. Noţiunea, scopurile şi tipurile pedepselor penale în 

dreptul penal comparat 

Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

2 

10. Probaţiunea în dreptul penal comparat Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

2 

11. Sistemul Părţii Speciale a legislaţiilor penale a 

unor state comunitare 

Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

- 

12. Caracterizarea unor tipuri aparte de infracţiuni în 

legislaţiile penale ale altor state 

Prelegere. Explicaţie. 

Dezbatere, problematizare 

2 

8.4 Proiect - - 
Bibliografie 

1. Cod penal al R. Moldova: Comentariu Autori: A. Barbăneagră, Gh. Alecu, V. Berliba, V. 

Budeci, T. Carpov, V. Cuşnir, R. Cojocaru, A. Mariţ, T. Popovici, Gh. Ulianovschi, X. 

Ulianovschi, N. Ursu, V. Volcinschi, Ed. Sarmis, Chşinău, 2009.  

2. R. Cojocaru, Infracţiuni contra sănătăţii publice şi a convieţuirii sociale, Chişinău, 2013. 

3. R. Cojocaru, Infracţiuni privind traficul de substanţe narcotice, psihotrope sau de analoage ale 

acestora (teorie şi practică judiciară). Chişinău, 2014. 

4. R. Cojocaru, Drept penal, Partea specială, Culegere de speţe (Ediţia a II-a revăzută şi 

adăugită), Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, Chişinău, 2012. 

5. Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stănoiu R., Roşca V., 

Explicaţii teoretice ale codului penal român, partea specială, vol. III, Ediţia-II, Editura 

Academiei Române şi ALL BECK, Bucureşti, 2003. 

6. V.Moraru, V. Vidaicu, M. Strulea, Drept penal european, Suport de curs, Chişinău, 2011. 

7. A. Klip, Drept penal european, Ed. Cartier, 2014. 

8. Pradel J. Droit penal compare.  Paris: edition   Dalloz – 1995. 

9. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии. 

Японии ). Сборник законодательных материалов. Под. ред. И. Д. Козочкина. Москва: 

Изд. Зерцало, 1999.  

10. Уголовный кодекс Франции, Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2002. 

11. Уголовный кодекс Швейцарии, Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2002.  

12. Уголовный кодекс Дании, Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2002. 

13. Уголовный кодекс Германии,  Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2002. 

14. Уголовный кодекс Голландии,  Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2001. 

15. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино, Изд. Юридический центр, Санкт-

Петербург, 2001. 

16. Уголовный кодекс Турции, Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 2003. 

17. Уголовный кодекс Литовской республики, Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 

2002. 

18. Уголовный кодекс Республики Польши, Изд. Юридический центр, Санкт-Петербург, 

2001. 
* Se va detalia conţinutul, respectiv numărul de ore alocat fiecărui curs/seminar/laborator/proiect pe durata 

celor 14 săptămâni ale fiecărui semestru al anului universitar 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
  

▪ Conţinuturile disciplinei au fost corelate cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului de drept: 
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs - Cunoaşterea, aprofundarea şi 

înţelegerea conţinutului cursurilor 

- Expunerea subiectelor în cadrul 

examenului 

Examen oral  

40 % 

10.5 Seminar Activitatea la seminar, prezenţa şi 

răspunsurile la teste 

Verificări periodice. 

Referate 

60 % 

10.6 Laborator   -  

10.7 Proiect   - 

10.8 Standard minim de performanţă. Participarea la cursuri. O activitate de seminar notată cel puţin cu 

nota 5. Însuşirea unor cunoştinţe de bază cu privire la instituţiile studiate. 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs                   Semnătura titular. de seminar 

„__” _________2014      conf. univ. R. COJOCARU                            conf. univ. R. COJOCARU 

 

 


