
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte 

1.3. Domeniul de studii Drept 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Drept 

1.6. Calificarea Licenţiat în ştiinţe juridice 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Ştiinţe Juridice 

2.1. Denumirea disciplinei Drept penal IV. Partea Specială 2 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului lect. univ. dr. Kádár Hunor 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

Seminar lect. univ. dr. Kádár Hunor 

laborator  

Proiect  

2.5. Anul de studiu III. 2.6. Semestrul 6 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DF 2.10 

Categoria 

disciplinei 

- 2.11. Codul 

disciplinei 

KBJJ0174 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 

online/offline 

28 3.6. seminar/ 

online/offline 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 5 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Total ore studiu individual 44 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 10 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

8 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

d) Tutoriat 10 

e) Examinări  6 

f) Alte activități:   

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.  
                               



4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

  Dezvoltarea raţionamentului juridic  

 Dezvoltarea abilităţii de analiză şi sinteză a informaţiei acumulate  

 Capacitatea de a interpreta actele normative 

  Cunoaşterea jurisprudenţei 

 Cunoaşterea terminologiei juridice 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

 Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de 

gândire critică; 

 Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii de 

specialitate; 

 Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele integrării în 

învăţământul european; 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

5.1.  De desfășurare a cursului  Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs întrucât 

aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului 

educațional; 

 Studenții nu se vor prezenta la curs cu telefoanele 

mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate 

convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea 

de către studenți a sălii de curs în vederea preluării 

apelurilor telefonice personale; 

 Nu va fi tolerată discuţiile purtate între studenţi în timpul 

cursului; 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

 Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs întrucât 

aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului 

educațional; 

 Studenții nu se vor prezenta la curs cu telefoanele 

mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate 

convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea 

de către studenți a sălii de curs în vederea preluării 

apelurilor telefonice personale; 

Nu va fi tolerată discuţiile purtate între studenţi în timpul 

cursului; 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu tehnica de analiză a conţinutului 

constitutiv al fiecărei infracţiuni în parte din Codul penal. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

Aptitudinea studenţilor de a încadra în mod corect o anumită stare de 

fapt în conţinutul constitutiv al unei infracţiuni prevăzute în Codul 

penal. 



 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei  6 ore 

2. Infracţiuni de serviciu  3 ore 

3. Infracţiuni de fals  3 ore 

4. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe 

drumurile publice 

 2 ore 

5. Nerespectarea regimului armelor, munţiilor şi 

materialelor explozive. Infracţiuni privitoare la 

regimul stabilit pentru alte activităţi 

reglementate de lege 

 2 ore 

6. Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii 

sistemelor şi datelor informatice  

 2 ore 

7. Infracţiuni contra sănătăţii publice  2 oră 

8. Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice   2 ore 

9. Infracţiuni contra familiei 

10. Infracţiuni contra libertăţii religioase şi 

respectului datorat persoanelor decedate. 

Infracţiuni electorale 

 2 ore 

11. Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de 

război 

 4 ore 

   

Bibliografie 

 

1. Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, Drept Penal. Partea Specială II. Curs tematic, 

ed. 3, Ed. C.H. Beck, Buc., 2019 

2. Mihail Udroiu, Drept penal. Partea Specială, ed. 6, Ed. C.H. Beck, Buc., 2019 

3. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea Specială, ed. 3, Ed. C.H. Beck, Buc., 2016  

4. Sergiu Bogdan, Doris Alina Şerban, George Zlati, Noul cod penal. Partea specială. Analize, explicaţii, 

comentarii. Perspectiva Clujeană, Ed. Universul Juridic, Buc., 2014 

5. Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, Drept penal. Partea Specială, Ed. Universul Juridic, Buc., 2014  

6. Vasile Păvăleanu, Drept penal special. Curs Universitar, Ed. Universul Juridic, Buc., 2014 

7. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan,  Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal, ed. 3, Ed. 

C.H. Beck, Buc., 2017 

8. Alexandru Ionas, Alexandru Florin Măgureanu, Cristina Dinu, Drept penal. Partea specială. Conform 

noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, Buc., 2015 

9. Ovidiu Predescu, Angela Hărăstăşanu, Drept penal. Parte specială, Examinare comparativă Codul penal- 

Noul cod penal, Ed. Universul Juridic, Buc., 2012 

10. Adrian Mihai Hotca, Radu Slăvoiu, Noul Cod penal şi Codul penal anterior: adnotări, situaţii, tranzitorii, 

noutăţi, Ed. Universul Juridic, Buc., 2015 

11. Tudorel Toader, Maria-Ioana Michinici, Anda Crişu-Ciocîntă şi alţii, Noul Cod penal: comentariu pe 

articole, Ed. Hamangiu, Buc., 2014 

12. George Antoniu, Tudorel Toader (coord.), Versavia Brutaru, Bogdan Constantin Duvac şi alţii, 

Explicaţiile noului Cod penal: volumul III ( articolele 188-256), Ed. Universul Juridic, Buc., 2015 

13. George Antoniu, Tudorel Toader (coord.), Versavia Brutaru, Bogdan Constantin Duvac şi alţii, 

Explicaţiile noului Cod penal: volumul IV( articolele 257-366), Ed. Universul Juridic, Buc., 2016 
 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

http://www.ujmag.ro/autori/alexandru-ionas/
http://www.ujmag.ro/autori/alexandru-florin-magureanu/
http://www.ujmag.ro/autori/cristina-dinu/


Observații  

Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei Expunere 

Dialog, rezolvarea de spețe 

6 ore 

Infracţiuni de serviciu  3 ore 

Infracţiuni de fals  3 ore 

Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile 

publice 

 2 ore 

Nerespectarea regimului armelor, munţiilor şi 

materialelor explozive. Infracţiuni privitoare la 

regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de 

lege 

 2 ore 

Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi 

datelor informatice  

 2 ore 

Infracţiuni contra sănătăţii publice  2 oră 

Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice   2 ore 

Infracţiuni contra familiei  6 ore 

Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului 

datorat persoanelor decedate. Infracţiuni electorale 

 2 ore 

Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război  4 ore 

Bibliografie 

 

A SE VEDEA BIBLIOGRAFIA DE LA CURS 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

 

- 50 % prezenţă la curs 

- 50 % prezenţă la seminar 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Cunoştinţe teoretice şi 

practice 

Test grilă + Subiecte 

redacţionale + Rezolvare 

problemă practică 

 

online/offline 

100 % 

   

10.5 . 

 

Seminar Cunoştinţe teoretice şi 

practice 

Test grilă + Subiecte 

redacţionale + Rezolvare 

problemă practică 

 

online/offline 

0 % 

Laborator    

Proiect    

Practică    

10.6. Standard minim de performanță 

 



 Cunoaşterea conţinutului constitutiv al fiecărei infracţiuni reglementate în Codul penal 

 Abilitatea de a compara conţinutul constitutiv al diferitelor infracţiuni 

Abilitatea de a aplica cunoştinţele teoretice acumulate prin studiu la împrejurările concrete ale unei situaţii 

premise 
 
 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

06.08.2022   Dr. Hunor Kádár   Dr. Hunor Kádár 

     

     
 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

06.09.2022       Dr. Emőd Veress 

         

Semnătura responsabilului programului de studii 

      Dr. Emőd Veress 

 

 

 


