Fișa modulului / disciplinei
Denumirea
IMPLICAȚII ȘI TENDINȚE ÎN POLITICA PENALĂ
modulului/disciplinei
Anul de studii
Semestrul
Tipul de evaluare
I
I
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de
Numărul de
F
specialitate, U – socioumanistice, M – orientare spre alt masterat
credite
Regimul obligativităţii disciplinei: O – obligatorie, A – opţională, F –
O
facultativă, LA – liber alese
Total ore din planul de
Total ore pe
Total ore de studiu individual 250
300
învăţământ
semestru
Titularul modulului/disciplinei
Mihaela VIDAICU

Ex.

50

Facultatea
Numărul total de ore (pe semestru)
Drept
din planul de învăţământ
Departamentul
Drept Penal
Domeniul general de studiu
total
C
S
L
T
Drept
Profil 554
Drept penal
50
25
25
C – curs, S – seminar, L – activităţi de laborator, T – teză de obiect sau teză de an

Competenţe
specifice
disciplinei

Obiectivele standard ale modulului/ disciplinei
1. Cunoaştere şi înţelegere
- să stabilească particularitățile politicii penale;
- să identifice tendințele politicii penale a Republicii Moldova;
- să stabilească tendințele politicii penale în alte state;
- să determine premisele juridice de reformare a legislației penale;
- să descrie procesul de realizare a politicii penale;
- să elucideze metodele de monitorizare a politicii penale.
2. Aplicare
- să analizeze condițiile de modificare a legislației penale;
- să analizeze prezumțiile în dreptul penale;
- să investigheze documentele de politici în domeniul justiției penale;
- să argumenteze necesitatea interpretării legislației penale;
- să compare tendințele politicii penale din diferite state;
- să analizeze premisele politice de reformare a legislației penale.
3. Integrare
- să determine impactul practicii judiciare asupra politicii penale;
- să elaboreze soluții pentru incoerențele din politica penală a Republici Moldova;
- să aprecieze impactul doctrinei asupra politicii penale;
- să propună ajustări ale politicii penale a Republicii Moldova;
- să determine particularitățile incriminărilor și dezincriminărilor în dreptul penal;
- să estimeze modul de implementare al prevederilor internaționale prin intermediul
normelor penale naționale.

Conținutul modulului/disciplinei (unități de conținut)
1. Realizarea și monitorizarea politicii penale
2. Premisele juridice și politice de reformare a legislației penale
3. Condițiile de elaborare, modificare și aplicare a legislației penale
4. Principiile de interpretare a legislației penale
5. Metode de interpretare a normelor juridico-penale
6. Prezumțiile în dreptul penal
7. Incriminarea și dezincriminarea în dreptul penal
8. Impactul practicii judiciare și a doctrinei asupra evoluției legislației penale
9. Implementarea prevederilor internaționale prin intermediul normelor penale naționale
10. Aspecte comparative ale politicii penale
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