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I. PRELIMINARII 
 

Una dintre principalele platforme ale preocupărilor specialiştilor din domeniul dreptului penal 
este stabilită prin însăşi finalitatea legii penale, inclusiv prin apărarea ordinii de drept împotriva 
faptelor prejudiciabile, care aduc atingere intereselor şi libertăţilor membrilor societăţii şi întregii 
comunităţi mondiale. Un rol important în procesul de adaptare a mijloacelor de protecţie socială la 
standardele naţionale şi internaţionale a politicii penale, în raport cu modificarea şi evoluţia relaţiilor 
sociale, îl joacă teoria calificării infracţiunilor. Calificarea infracţiunii constituie baza aplicării legii 
penale în practica judiciară, după caz, fundamentul pentru stabilirea pedepsei, liberarea de 
răspundere şi pedeapsă penală, aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical sau educativ. 

Oportunitatea predării şi însuşirii de către audienţii Institutului Naţional al Justiţiei a cursului 
specializat „Calificarea infracţiunilor” este extrem de sporită, deoarece viitorii judecători şi 
procurori sunt persoanele care prin comportament ireproşabil, capacităţi etico-morale deosebite, 
înalt grad de integritate şi probitate, cunoştinţe profunde si aptitudini avansate,  urmează să aplice 
corect şi uniform prevederile Codului penal în numele legii şi pentru binele societăţii. În acest 
context prezentul curriculumul reprezintă un document reglator, care determină aspectele practico-
metodologice de formare a viitorilor judecători şi procurori în vederea asigurării procesului de 
încadrare juridico-penală a faptelor, pentru a asigura supremaţia legii şi consolidarea statului de 
drept. 

Scopul cursului se canalizează în special pe: valorificarea deplină a potenţialului intelectual al 
audienţilor, prezentarea practicii judiciare relevante în sensul unei bune asimilări a materiei cursului, 
formarea abilităţilor practice necesare viitorilor judecători şi procurori, lărgirea orizontului 
intelectual al acestora. Pentru a atinge aceste deziderate, formatorul va aplica metode moderne şi 
flexibele de formare, care vor favoriza crearea unei ambianţe activ-participative, apte de a cultiva 
însuşiri fundamentale unui judecător şi procuror, şi anume: independenţă, responsabilitate, 
creativitate, spirit critic, gîndire analitică etc. 
 

II. COMPETENŢE 
 

Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe: 
• aprofundarea cunoştinţelor în materie de încadrare juridică a infracţiunilor, ţinându-se cont de 

jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie şi a altor instanţe; 
• aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei de specialitate, a altor acte normative, precum şi a 

regulamentelor şi codului deontologic; 
• interpretarea şi aplicarea normelor Codului penal în contextul actelor internaţionale la care 

Republica Moldova este parte; 
• realizarea procesului de calificare a infracţiunilor după elementele componenţei de infracţiune; 
• evaluarea şi autoevaluarea eficienţei organelor de aplicare a legii penale în fiecare etapă a 

procesului de calificare a infracţiunilor; 
• propunerea modalităţii de eficientizare a regulilor de calificare a infracţiunilor; 
• construirea algoritmilor de calificare a infracţiunilor având o incidenţă sporită în practică; 
• evaluarea corectitudinii sau incorectitudinii unor soluţii de calificare din practica de urmărire 

penală şi cea judiciară. 
 

III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 
 
La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să: 

− definească conceptele teoretice legate de calificarea infracţiunilor; 
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− utilizeze componenţa de infracţiune ca instrument al calificării infracţiunii; 
− identifice etapele procesului de calificare a infracţiunii; 
− identifice elementele componenţei de infracţiune care determină calificarea; 
− aplice principiile calificării infracţiunilor; 
− organizeze metodologic procesul de calificare a infracţiunilor; 
− argumenteze necesitatea alegerii şi interpretării normei de drept penal; 
− clasifice tipurile concurenţei normelor penale; 
− clasifice tipurile pluralităţii de infracţiuni, în special a concursului de infracţiuni; 
− stabilească legăturile care apar între concurenţa normelor penale şi concursul de infracţiuni 
− reevalueze în permanenţă propriile aptitudini şi abilităţi, acumulate cu prilejul calificării 

infracţiunilor; 
− aplice just şi corect normele juridice materiale şi procesuale la etapa  calificării faptei; 
− formeze aptitudini de transpunere a cunoştinţelor teoretice, acumulate în cadrul studierii 

disciplinei, în situaţii practice; 
− argumenteze soluţiile propuse pentru rezolvarea cazurilor practice. 
− să efectueze redactarea rechizitorilor şi hotărîrilor elaborate de procurori şi judecători în 

funcţie, în vederea verificării corespunderii acestora cu regulile calificării infracţiunilor. 
 

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Denumirea 
disciplinei Formatori Semestrul Total 

ore 
Ore 
curs 

Ore 
practice Evaluarea 

Calificarea 
infracţiunilor  

Anatolie Donciu 
Vladimir Holban 

 
II 36 12 24 examen 

 
V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 
Nr. 
d/o TEMATICA Ore  

curs 
Ore  

practice 
1.   Noţiunea şi importanţa calificării infracţiunilor.  1 2 

2.  Procesul şi etapele încadrării juridico-penale a infracţiunilor. 1 2 

3.  Calificarea infracţiunilor în cazul unui concurs de      infracţiuni.   2 4 

4.  Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre norma 
generală şi norma specială 2 4 

5. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre două norme 
speciale 2 2 

6. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre  parte şi 
întreg 2 2 

7. Calificarea infracţiunilor în cazul activităţii infracţionale 
neconsumate 1 4 

8. Calificarea infracţiunilor săvârşite cu participaţie 1 4 

                    TOTAL 12       24 
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VI. UNITĂŢI TEMATICE 
 

Unităţi tematice Strategii didactice/ 
Resurse logistice Lucrul individual 

Tema 1. Noţiunea şi importanţa calificării infracţiunilor.  
Ore curs 

1. Conceptul calificării infracţiunilor şi bazele ei 
ştiinţifice şi metodologice. 

2. Modalităţi de calificare a infracţiunilor. 
3. Locul calificării în procesul aplicării normelor penale. 
4. Principiile de calificare a infracţiunilor. 

Ore practice 
1. Definirea conceptului calificării infracţiunilor; 
2. Determinarea conţinutului procesului de calificare a 

infracţiunilor; 
3. Evidenţierea bazele ştiinţifice şi metodologice ale 

procesului de calificare a infracţiunilor; 
4. Identificarea variaţiilor de semne pot fi evidenţiate în 

cazul unei infracţiuni concrete; 
5. Prezentarea unei scheme de determinare a legăturii 

semnelor componenţei de infracţiune cu alte categorii 
de semne prezente în cazul săvârşirii unei infracţiuni; 

6. Modalităţile de calificare a infracţiunilor; 
7. Importanţa fiecărei modalităţi de calificare a 

infracţiunilor; 
8. Etapele aplicării normei penale; 
9. Determinarea locului calificării infracţiunilor în cadrul 

aplicării normelor penale; 
10. Argumentarea importanţei calificării corecte a 

infracţiunilor. 

 
Prelegere 
interactivă, 
Power Point. 
 
 
 
 
Dezbateri, lucru în 
grup.  
Tablă flipchart. 
 
 

 
Lectura unor acte  
normative 
naţionale şi  
internaţionale şi a 
surselor 
bibliografice. 
 
 

 
Pregătirea temei  
pentru activitate  
practică. 
Rezolvarea 
speţelor. 

Tema2. Procesul şi etapele încadrării juridico-penale a infracţiunilor. 
Ore curs 

1. Esenţa procesului de calificare a infracţiunilor. 
2. Alegerea normei penale şi etapele sale. 
3. Etapele procesului de calificare a infracţiunilor. 

Ore practice 
1. Tipurile de probleme ce apar în procesul de calificare 

a infracţiunilor; 
2. Etapele alegerii normei penale pentru calificare; 
3. Etapele procesului de calificare a infracţiunilor; 
4. Identificarea rolului judecătorului şi procurorului la 

diferite etape ale calificării infracţiunilor; 
5. Realizarea unui plan de calificare a unei infracţiuni 

care să conţină: 
- tipurile de probleme care pot să apară în procesul 

de calificare a  infracţiunilor; 
- etapele alegerii normei penale; 
- etapele procesului de calificare a infracţiunilor; 

 
Prelegere. 
laptop, proiector. 
 
Seminar -
dezbatere. 
Studiu de caz. 
Soluţionarea 
speţelor. 
Tablă flipchart. 

 
Lectură 
problematizată. 
 
Întocmirea 
referatelor. 
Studierea practicii 
întocmirii unor 
proiecte de acte 
relevante. 
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- aspectele comune ale acestor sarcini. 

Tema 3. Calificarea infracţiunilor în cazul unui concurs de infracţiuni.  
Ore curs 

1. Concursul real. 
2. Concursul ideal. 

 Ore practice 
1. Definirea conceptului concursului de infracţiuni. 
2. Specificul calificării infracţiunilor în cazul unui 

concurs de infracţiuni, în comparaţie cu calificarea unei 
infracţiuni unice. 

3. Compararea formelor concursului de infracţiuni. 
4. Reproducerea exemplelor de fapte infracţionale, care, 

fiind calificate, să constituie forme ale concursului de 
infracţiuni. 

 
Prelegere: 
Tablă flipchart. 
Brainstorming. 
Exerciţiu, dosare 
multiplicate. 
 

 
Lectura unor surse 
bibliografice. 
 
 
Întocmirea 
referatelor. 
proiectelor de 
acte.  

Tema 4. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre norma generală şi norma 
specială.  

Ore curs 
1. Conceptul concurenţei normelor penale. 
2. Formele concurenţei de infracţiune. 
3. Stabilirea normei generale şi a normei speciale. 

Ore practice 
1. Definirea conceptului concurenţei normelor penale. 
2. Reproducerea regulile de calificare a concurenţei dintre 

norma generală şi cea specială. 
3. Identificarea formelor posibile de concurenţă a 

normelor generale şi a normelor speciale în Codul 
penal al Republicii Moldova. 

4. Determinarea raportului dintre norma specială şi cea 
generală; 

5. Selectarea cazurilor din practică, care să se refere la 
concurenţa dintre norma generală şi cea specială 
Încadrarea juridică a cazurilor de corupţie şi a celor 
conexe. 

 
Prelegere.  
Tablă flipchart. 
 
 
Dezbateri. 
Studiu/dosare 
finisate cu 
sentinţe 
definitive şi 
irevocabile. 
Fişe de lucru, 
tehnica parcării. 

Lectura unor surse 
din practica 
judiciară 
(Sentinţe, Decizii  
şi Hotărâri, 
inclusiv a Plenului 
CSJ). 
 
Studierea 
jurisprudenţei 
naţionale. 
Întocmirea 
proiectelor 
ordonanţei de  
punere sub 
învinuire pe un 
caz de corupţie 
improvizat. 

Tema 5. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre două norme speciale 
Ore curs 

1. Conceptul concurenţei normelor speciale. 
2. Modalităţile concurenţei dintre două norme speciale. 
3. Legătura concurenţei normelor juridico-penale cu 
pluralitatea de infracţiuni. 

Ore practice 
1. Concurenţa dintre două norme cu circumstanţe 

agravante. 
2. Concurenţa dintre două norme cu circumstanţe 

atenuante. 
3. Concurenţa dintre două norme: una cu circumstanţe 

agravante şi una cu circumstanţe atenuante. 

 
Prelegere 
Power Point. 
 
 
 
Seminar 
Soluţionarea 
speţelor. 
Tablă flipchart. 
 

 
Lectură de tip 
investigaţie de 
text cu sarcini de 
lucru independent. 
 
Studierea practicii 
întocmirii unor 
proiecte de acte 
relevante. 
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Tema 6. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre  parte şi întreg. 
Ore curs 

1. Concurenţa după obiectul infracţiunii. 
2. Concurenţa după latura obiectivă a infracţiunii. 
3. Concurenţa după latura subiectivă a infracţiunii. 
4. Concurenţa după subiectul infracţiunii. 

Ore practice 
1. Regulile de calificare a concurenţei dintre parte şi 

întreg. 
2. Particularităţile concurenţei după latura obiectivă a 

infracţiunii. 
3. Cazurile în care are loc concurenţa după obiect, după 

latura obiectivă, după latura subiectivă, după subiect. 
4. Cazuri de diversă natură din practica judiciară, care să 

se refere la concurenţa dintre parte şi întreg. 

Prelegere 
Power Point, 
flipchart. 
 
 
Dezbatere 
Studiu/dosare 
finisate cu 
sentinţe 
definitive şi 
irevocabile. 
Soluţionarea 
speţelor 
flipchart. 

 
Lectura 
problematizată. 
 

 
Studierea practicii 
judiciare 
Rezolvarea 
problemelor. 
 
 

Tema 7. Calificarea infracţiunilor în cazul activităţii infracţionale neconsumate. 
Ore curs 

1. Pregătirea de infracţiune. 
2. Tentativa de infracţiune. 
3. Infracţiunea consumată. 

Ore practice 
1. Importanţa calificării infracţiunii neconsumate. 
2. Formele infracţiunii neconsumate. 
3. Diferenţa dintre  infracţiunea consumată de cea 

neconsumată. 
4. Cazuri din practica judiciară, când faptele vor putea fi 

calificate ca pregătire de infracţiune, ca tentativă de 
infracţiune, sub diferite forme ale sale,  şi ca 
infracţiune consumată. 

 
Prelegere - 
Tablă flipchart. 
 
 
Dezbatere. 
Studiu de caz. 
Soluţionarea 
speţelor, tehnica 
parcării. 
Fişe de lucru. 

Elaborarea de 
rapoarte pe baza 
surselor 
bibliografice. 
 
Studierea 
practicii 
întocmirii unor 
proiecte de acte 
relevante. 
Studierea 
practicii 
judiciare. 

Tema 8. Calificarea infracţiunilor săvârşite cu participaţie. 

Ore curs 
1. Conceptul participaţiei. 
2. Participanţii la infracţiune. 
3. Formele participaţiei. 

Ore practice 
1. Definiţia conceptului participaţiei. 
2. Rolul  participanţilor la săvârşirea infracţiunii. 
3. Calificarea acţiunilor fiecărui participant la infracţiune. 
4. Semnificaţia conceptului excesului de autor la 

calificarea infracţiunilor. 
5. Săvârşirea infracţiunii prin participaţie, o persoană 

fiind minoră, alta iresponsabilă, cealaltă întrunind toate 
trăsăturile subiectului. 

 
Prelegere 
Power Point. 
 
Rezolvarea de 
probleme  
Fişe de evaluare.  

 
Lectura surselor 
bibliografice. 
 
Soluţionarea 
speţelor 

 
VII. EVALUAREA 

 
Evaluarea continuă se va realiza prin: 
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− participarea audienţilor în cadrul seminarelor; 
− realizarea activităţilor individuale şi/sau în grup; 
− răspunsuri orale, participare la dezbateri/studii de caz; 
− perfectarea şi/sau redactarea unor acte în baza temelor studiate; 
− susţinerea a două testări obligatorii care vor conţine sarcini cu obiective de măsurare a 

cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor/aptitudinilor profesionale; 
− elaborarea şi susţinerea referatelor pe probleme concrete. 

Evaluarea finală va consta într-un examen realizat în formă scrisă la finele semestrului, 
avînd ca finalizare prezentarea răspunsurilor la subiecte teoretice examinate la orele de curs şi la 
orele practice, precum şi soluţionarea cazurilor practice referitoare la calificarea faptelor în acord 
cu regulile de calificare a infracţiunilor. 
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