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1. UNIVERSITATEA SPIRU HARET – COMPONENTĂ DE BAZĂ A
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ROMÂNESC

La 19 ianuarie 1991 a luat fiinţă Fundaţia România de Mâine, instituţie social-umanistă de
cultură, ştiinţă şi învăţământ cu caracter nonprofit, potrivit prevederilor Legii pentru persoanele juridice
nr. 21/1924 şi, în cadrul acesteia, Universitatea Spiru Haret.
Universitatea Spiru Haret a fost creată şi organizată după modelul Universităţii Harvard, având
drept spirit tutelar pe marele om de ştiinţă, reformator şi ctitor al învăţământului modern în România,
Spiru Haret, a cărui activitate ştiinţifică, educativă şi social-culturală a avut şi are o deosebită însemnătate
şi rezonanţă în societatea românească.
În cadrul Universităţii Spiru Haret au luat fiinţă şi funcţionează, în prezent, 15 facultăţi cu 101
de programe de studii universitare de licență, care au parcurs, conform legii, etapele de autorizare
provizorie şi acreditare.
La 14 februarie 2000, Universitatea Spiru Haret a fost acreditată de Consiliul Naţional de
Evaluare Academică şi Acreditare. Legea nr. 443 din 5 iulie 2002 consfinţeşte faptul că Universitatea
Spiru Haret este „instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate
publică, parte a sistemului naţional de învăţământ".
Întreaga activitate a Universităţii s-a întemeiat pe recunoaşterea şi aplicarea măsurilor
legislative prioritare cu privire la învăţământ şi cercetare.
Asumându-şi, de la înfiinţare, misiunea de învăţământ şi cercetare, orientate pe valori,
creativitate, obţinerea de cunoştinţe fundamentale, dar şi de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate
directă în profesie şi în societate, Universitatea Spiru Haret a urmărit şi urmăreşte permanent dezvoltarea
integrală şi armonioasă a individualităţii umane, asumarea unui sistem de valori capabil să contribuie la
împlinirea personală, dezvoltarea spiritului antreprenorial, participarea activă la viaţa comunităţii şi a
societăţii, la succesul în competiţia pentru angajare pe piaţa muncii. Drept urmare, Universitatea a devenit
o instituţie de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, abilitată să acorde titlurile prevăzute de lege,
potrivit autonomiei universitare şi libertăţii academice.
În prezent, Universitatea Spiru Haret are, în structura sa 15 facultăţi cu 101 de programe de
studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale,
48 programe de studii universitare de masterat acreditate de către ARACIS și 98 de programe
postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă avizate de catre Ministerul Educatiei
Naționale.
Universitatea Spiru Haret a obținut, în urma evaluării instituționale efectuată de către Agenția
Română de Asigurare a Calității, calificativul ÎNCREDERE pentru perioada 2014-2019 Universitatea
Spiru Haret are preocupări constante în identificarea nevoii educaţionale reale a pieţei muncii şi adaptarea
flexibilă a programelor de studiu pe care le oferă. Din punct de vedere al relaţiilor internaţionale,
obiectivul central al strategiei USH este multi-dimensional:
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creşterea recunoaşterii academic şi a vizibilităţii universităţii prin reducerea discrepanţei
dintre cunoaşterea oferită şi nevoile pieţei muncii,
adăugarea de valoare educaţională centrată pe student, publicistică şi ştiinţifică
cuantificabilă şi recognoscibilă.
Întreaga comunitate a Universităţii Spiru Haret dovedeşte prin preocupările sale o atitudine proactivă responsabilă, contribuie la realizări de vârf în domeniile de activitate cu puternică tentă realistică în
raport cu nevoile economiei şi societăţii, participă la conferinţe internaţionale recunoscute ISI Thomson,
organizează sesiuni şi workshop-uri ştiinţifice de recunoaştere internaţională, face parte din echipe de
lucru inter-universitare în proiecte FP7 în cadrul cărora promovează valorile europene, ca surse ale
propriilor valori, în diferite stadii de recunoaştere dincolo de marginile ţării, USH susţine şi adaugă,
astfel, valoarea educaţională la cea europeană, contribuind la îmbunătăţirea imaginii învăţământului
românesc pe plan european şi internaţional, şi al creşterii prestigiului României pe scena internaţională
contemporană.
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2. PREZENTAREA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE
ŞI ADMINISTRATIVE CRAIOVA

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova cu programele de
studii de licenţă: Drept, Administraţie Publică, Poliţie Locală, Contabilitate şi Informatică de Gestiune,
Finanţe şi Bănci, Management, este parte componentă a Universităţii Spiru Haret din cadrul Fundaţiei
România de Mâine, universitate acreditată ca instituţie de învăţământ superior, parte a sistemului
naţional de învăţământ, prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 491 din 9
iulie 2002.
Facultatea a luat naştere în anul 2015 prin unirea celor două facultăţii care au funcţionat în
cadrul Centrului Universitar Craiova al Universităţii Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management
Financiar Contabil Craiova şi Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova. Decanul facultăţii
este Conf. univ.dr. Ilie George Dragoş.
Constituirea celor două facultăţii care s-au unit s-a înscris în eforturile consacrate reluării
învăţământului superior particular din ţara noastră, în noile condiţii create de înscrierea societăţii
româneşti în procesul de tranziţie, de la vechea ordine socială spre un nou tip de societate. Facultatea de
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova din cadrul Universităţii Spiru Haret îşi desfăşoară
activitatea în noua formă de organizare a învăţământului universitar (3 – 2 – 3, licenţă, masterat, doctorat)
în concordanţă cu prevederile Legii 288/2004, cu programele de studii de licenţă: Drept, din domeniul
Drept, Administraţie Publică din domeniul Ştiinţe Administrative, Poliţie Locală din domeniul Ştiinţe
Administrative, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, din domeniul Contabilitate, Finanţe şi Bănci
din domeniul Finanţe, Management din domeniul Management şi programele de studii de masterat
Ştiinţe Penale şi Criminalistică din domeniul drept, Contabilitate –Audit în sistemul public şi privat
din domeniul Contabilitate şi Finanţe şi administraţie publică europeană din domeniul Finanţe.
În prezent, facultatea organizează cursuri cu durata de 3-4 ani (180-240 credite) pentru formele
de învăţământ cu frecvenţă – IF, învăţământ cu frecvenţă redusă – IFR şi învăţământ la distanţă-ID, în
conformitate cu Legea nr. 1/2011.


Misiune şi obiective

Facultatea şi-a asumat misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară, universitară, în
domeniile dreptului, administraţiei publice, contabilităţii, finanţelor şi al managementului, în concordanţă
cu:
1. Clasificarea Internaţională tip a profesiunilor a Biroului Internaţional al Muncii al
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, organism specializat al ONU;
2. Clasificarea Ocupaţiilor din România;
3. Noile exigenţe ale reconstrucţiei societăţii româneşti generate de tranziţia de la vechiul tip de
societate la noua societate avansată, contemporană.
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Din misiunea sa, facultatea şi-a derivat scopul şi obiectivele principale de activitate astfel:
1. pregătirea specialiştilor necesari asigurării prezervării şi dezvoltării disciplinelor de profil, în
cadrul sistemului naţional de cercetare ştiinţifică;
2. formarea specialiştilor necesari pentru extinderea, dezvoltarea şi ridicarea nivelului calitativ
al învăţământului economic, la toate treptele şi nivelurile ierarhice ale sistemului naţional de
învăţământ;
3. formarea de jurişti şi economişti, specialişti în domeniile drept, administraţie publică,
contabilitate, finanţe şi management;
4. compatibilizarea formaţiei profesionale şi a competenţelor absolvenţilor facultăţii, cu
standardele Sistemului european de credite transferabile, în vederea promovării mobilităţii şi
recunoaşterii diplomelor în spaţiul european, odată cu aderarea României la UE.
Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse, Facultatea urmăreşte, prin întreaga sa
activitate să asigure o relaţie organică între pregătirea teoretică, metodologică şi capacitatea de
valorificare a formaţiei de specialitate obţinute de către studenţi, în diferitele domenii de activitate din
sistemul social.
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova are în vedere pregătirea
studenţilor pentru a deveni specialişti superior calificaţi, competenţi în analiza, interpretarea, explicarea şi
formularea de propuneri şi soluţii şi de soluţionare ştiinţifică, practică, a problemelor economice la nivel
micro, macro şi mondoeconomic.


Structura organizaţională şi funcţională

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova, este structurată pe şase
programe de studii: Drept, pe baza domeniului de licenţă Drept, Administraţie Publică, pe baza
domeniului de licenţă Ştiinţe Administrative, Poliţie Locală, pe baza domeniului de licenţă Ştiinţe
Administrative, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, pe baza domeniului de licenţă Contabilitate,
Finanţe şi Bănci, pe baza domeniului de licenţă Finanţe, Management, pe baza domeniului de licenţă
Management.
În facultate îşi desfăşoară activitatea două departamente – Departamentul de Ştiinţe Economice
şi Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative, care grupează personalul didactic din cadrul celor
două profile de specialitate.
În prezent, facultatea organizează:
1.

studii universitare de licenţă, cu durata de trei-patru ani (180-240 de credite);

2.

studii de masterat (ciclul II de studii, cu o durată de două/patru semestre);

3.

programul de pregătire psihopedagogică, metodică şi practică pentru cariera didactică.

În cadrul facultăţii sunt organizate şi funcţionează formele de învăţământ cu frecvenţă – IF, cu
frecvenţă redusă - IFR, la distanţă - ID.
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Conducerea activităţilor didactice se realizează prin structurile şi funcţiile de conducere
existente la nivelul facultăţii, şi anume: Consiliul facultăţii, Consiliile departamentelor, respectiv, decan,
prodecan şi directorii de departament. Structura facultăţii include şi serviciile administrative şi tehnice, de
secretariat, tehnic, de întreţinere, casierie.
 Conţinutul şi procesul de învăţământ
Atât conţinutul, cât şi procesul de învăţământ sunt subordonate exigenţelor majore de asigurare
a unei consecvenţe şi consistenţe reale cu misiunea, obiectivele şi finalitatea studiilor de licenţă şi
masterate, oferite de facultate. „Curriculumul”, concretizat în planurile de învăţământ şi programele
disciplinelor de studii este proiectat în concordanţă cu stadiul actual de dezvoltare al ştiinţelor economice,
este profilat în concordanţă cu exigenţele dinamicii economico-sociale naţionale şi mondiale, precum şi
cu cele ale diferitelor categorii de beneficiari şi realităţile pieţei muncii.
Strategiile învăţării, metodele şi tehnicile de bază ale pregătirii şi formării studenţilor utilizate
de corpul profesoral al facultăţii sunt moderne, în concordanţă cu didactica actuală a învăţământului
superior.
La absolvirea studiilor studenţii pot obţine:
1.

Diplomă de licenţă însoţită de suplimentul de diplomă, din programul de studii urmat;

2.

Diplomă de masterat însoţită de suplimentul de diplomă;

3.

Adeverinţa de absolvire a ciclului întâi de studii, din Programul de pregătire pentru
profesiunea didactică a absolvenţilor care doresc să poată lucra şi în învăţământul primar
sau gimnazial.

Posibilităţi de integrare în viaţa profesională după absolvire
În funcţie de programele de studii urmate, absolvenţii facultăţii pot fi încadraţi şi ocupa posturi
de specialitate în:
1.

unităţi de cercetare ştiinţifică, fundamentală sau aplicativă, ale academiilor de ştiinţe,
universităţilor, organelor de specialitate ale ministerelor, agenţiilor naţionale, consiliilor
judeţene şi municipale, corporaţiilor şi întreprinderilor economice, etc., dacă au absolvit
studii universitare de licenţă, masterat şi studii doctorale.

2.

sistemul de învăţământ primar şi gimnazial (dacă absolvă ciclul I (30 credite) al
Programului de pregătire pentru profesiune didactică) sau în învăţământul liceal şi superior
(dacă absolvă şi un ciclu de studii universitare de masterat şi modulul II (30 credite) al
Programului de pregătire pentru cariera didactică);

3.

unităţi economice publice sau private, industriale, agricole, de transporturi, comerciale, din
servicii sociale etc.

4.

Judecătorii, Tribunale, Parchete, Cabinete de avocatură, Cabinete notariale, în conformitate
cu legislaţia în vigoare;

5.

administraţia publică centrală, zonală, judeţeană, locală;
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Programul de studii universitare de licenţă Drept pregăteşte specialişti în domeniul juridic, care
au posibilitatea să profeseze ca Magistraţi (Judecători sau Procurori), Avocaţi, Notari, Executori
judecătoreşti, Cercetători, Cadre didactice, Auxiliari ai instanţelor de judecată (Grefieri, Arhivari etc.). De
asemenea, licenţiaţii în drept pot ocupa posturi de Consilieri juridici, Referenţi, Coordonatori de
programe şi alte funcţii care solicită cunoştinţe juridice.
Programul de studiu Administraţie publică pregăteşte specialişti în domeniul administraţiei
publice centrale şi locale, care au posibilitatea de a profesa ca: Manager proiect, Consilier administrație
publică, Expert administrație publică, Consilier armonizare legislativă, Expert armonizare legislativă,
Inspector de specialitate în administrația publică, Referent de specialitate în administrația publică,
Consultant în administraţie publică, Agent de dezvoltare, Reglementator sau Administrator public.
Absolvenţii specializării Poliţie locală pot activa în piaţa muncii pe posturi precum: Poliţist
local/ comunitar, Asistent de cabinet, Facilitator de dezvoltare comunitară, Administrator public,
Consilier în administraţia publică, Consultant în administraţia publică, Expert în administraţia publică,
Inspector de specialitate în administraţia publică sau Secretar administrativ.
Absolvenţii programului de studii Contabilitate şi informatică de gestiune pot profesa ca:
Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în gestiunea economică, Analist, Referent de specialitate
financiar-contabilitate, Contabil, Contabil bugetar, Auditor intern, Controlor financiar, Administrator
financiar, Contabil financiar-bancar, Consilier financiar-bancar, Revizor contabil, Cenzor, Controlor de
gestiune, Consultant bugetar, Inspector economist, Ofiţer bancar etc.
Absolvenţii programului de studii Finanţe şi Bănci pot profesa ca: Specialişti în sistemul
financiar-bancar, Economişti în alte domenii decât cele financiar-bancare, Agenţi în activitatea financiară
şi comercială, Agenţi de valori şi cambişti (Brokeri valori), Agenţi de asigurări, Agenţi imobiliari, Experţi
în evaluarea bunurilor şi vânzători la licitaţie, Agenţi în activitatea financiară şi comercială în alte
domenii ale economiei naţionale, Inspectori şi agenţi financiari, Inspectori de vamă şi frontieră (Vameşi),
Inspectori de taxe şi impozite, Inspectori de pensii şi asigurări sociale.
Programul de studii Management asigură absolvenţilor săi posibilitatea de a profesa ca:
Consultant în management, Manager proiect, Manager marketing, Manager în domeniul siguranței
alimentare, Manager în activități de turism, Manager general, Manager financiar, Manager farmacii,
Manager de proiect în parteneriat public-privat, Manager de întreprindere socială, Manager de inovare,
Manager bancar, Manager aprovizionare, Manager al sistemelor de management al riscului, Manager al
sistemelor de management de mediu, Manager al sistemelor de management al calității, Manager al
organizației culturale, Manager achiziții etc.
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3. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE
LICENŢĂ:

DREPT
Domeniul fundamental: Ştiinţe Juridice
Domeniul de licenţă: Drept
Facultatea: Științe Juridice, Economice și Administrative, Craiova
Director departament: Conf.univ.dr. CIOCOIU MARIANA
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240 credite
Forma de învăţământ: IF
CADRE DIDACTICE TITULARE:
1.
Prof. univ. dr. BICĂ GHEORGHE;
2.
Prof. univ. dr. GAVRILĂ LAURA;
3.
Prof. univ. dr. BĂDESCU MIHAI;
4.
Conf. univ. dr. FLORESCU BUJOR;
5.
Conf. univ. dr. CIOCOIU MARIANA;
6.
Conf. univ. dr. BOGDAN MĂDĂLINA;
7.
Conf. univ. dr. PARASCHIV GAVRIL;
8.
Conf. univ. dr. COSTACHE GHEORGHE;
9.
Conf. univ. dr. BICĂ DENISA LOREDANA;
10.
Conf. univ. dr. BUDĂ MARIAN;
11.
Conf. univ. dr. TITĂ CEZAR;
12.
Conf. univ. dr. FIRICĂ CAMELIA;
13.
Lector univ. dr. MĂDESCU LIONELA;
14.
Lector univ. dr. STĂNCIULESCU SORIN;
15.
Lector univ. dr. FIRICĂ CRISTIAN;
16.
Lector univ. dr. BELU ADRIANA ELENA;
17.
Lector univ. dr. PAGARIN MARIA SOFIA;
18.
Lector univ. dr. MUNTEANU ANA MARIA;
19.
Lector univ. dr. TĂNĂSESCU ALINA;
20.
Lector univ. dr. DRAGOMIROIU GHEORGHE;
21.
Lector univ. dr. RUS TOMA;
22.
Lector univ. dr. GHIDIRMIC BOGDAN;
23.
Lector univ. dr. TITULESCU ROBERT;
24.
Lector univ. dr. ILINCA ALEXANDRA;
25.
Lector univ. dr. TROANȚĂ REBELEȘ ANDREEA;
26.
Lector univ. dr. IGNAT CLAUDIU;
27.
Lector univ. drd. ȚĂPUȘ IULIA;
28.
Lector univ. dr. MOISE ADRIAN;
29.
Lector univ. dr. DIACONESCU AMELIA MIHAELA;
30.
Lector univ. dr. PAPA ANDREEA DIANA;
31.
Lector univ. dr. SANDU IONEL;
32.
Lector univ. dr. VIGARU ROXANA;
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33.
34.

Asist. univ. dr. SANDU ADRIANA;
Asist. Univ. drd. NICU GABRIEL.

CADRE ASOCIATE
1.
Conf. univ. dr. DIACONU CONSTANTIN.
Scurtă descriere a programului de studii
 Procesul de învăţământ (COR, compatibilităţi cu alte programe, durata studiilor,
practica, sistemul de evaluare)
Programul de studii - DREPT - este coordonat de Departamentul de Științe Juridice, din cadrul
Facultăţii de Științe Juridice, Economice și Administrative, Craiova, Universitatea Spiru Haret,
Bucureşti. Misiunea şi obiectivele programului de studii “Drept” decurg din necesitatea de a răspunde
nevoilor specifice ale pieţei forţei de muncă înalt calificate. Calitatea pregătirii este asigurată de un plan
de învăţământ echilibrat, compatibil cu cele elaborate de universităţi similare din lume, personal didactic
de o înaltă ţinută ştiinţifică şi o bază materială modernă. În consecinţă, viitorii absolvenţi trebuie să
posede un cumul de cunoştinţe şi abilităţi absolut necesare pentru integrarea într-un mediu economic
foarte diversificat şi în continuă schimbare.


Misiune şi obiective

Programul de studii Drept are o misiune didactică – de pregătire a viitorilor juriști (avocați,
magistrați, consilieri juridici etc.) la un înalt nivel de competenţă în domeniu, comparativ cu standardele
naționale, comunitare și internaționale – precum şi o misiune ştiinţifică, de cercetare fundamentală şi
aplicativă, iar armonizarea şi corelarea activităţii didactice cu cea de cercetare ştiinţifică constituie
factorul esenţial pentru a crea un sistem universitar eficient, bazat pe competiţie, ca factor de progres.
Obiectivul general al programului de studii Drept (în conformitate cu misiunea sa) se
concentrează pe necesitatea de a răspunde nevoilor specifice ale pieţei forţei de muncă înalt calificate, în
condiţiile compatibilizării sistemului românesc de învăţământ cu cel european şi ale dobândirii, de către
absolvenţi, a unor competenţe profesionale şi transversale conforme cu prevederile Cadrului naţional al
calificărilor în învăţământul superior.
Obiectivele şi profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa
muncii şi cu cadrul naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor
din planul de învăţământ.
Obiectivele specifice ale programului de studii Drept sunt materializate prin calitatea pregătirii
astfel încât absolvenţii, prin acumulare dezvoltare de competenţe, să fie în măsură să acceadă în
domeniile juridice specifice pregăririi lor juridice (avocatură, magistratură, consiliere etc.).


Oportunităţi de afirmare ale absolvenţilor programului. Perspective după finalizarea
studiilor:

Absolvenţii programului de studiu Drept pot continua studiile la masterate cu durata de 1 an, pot
obţine locuri de muncă (avocați, notari publici, executori judecătorești, judecători, consilieri juridici etc.).
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Din misiunea sa, facultatea şi-a derivat scopul şi obiectivele principale de activitate, astfel:
a) pregătirea specialiştilor necesari asigurării prezervării şi dezvoltării disciplinelor de profil, în
cadrul sistemului naţional de cercetare ştiinţifică;
b) formarea specialiştilor necesari pentru extinderea, dezvoltarea şi ridicarea nivelului calitativ
al învăţământului juridic la toate treptele şi nivelurile ierarhice ale sistemului naţional de învăţământ;
c) formarea de jurişti pentru toate domeniile şi sferele de activitate componente ale sistemului
juridic de profil, precum şi ale sistemului social;
d) compatibilizarea formaţiei profesionale şi a competenţelor absolvenţilor facultăţii de drept cu
standardele Sistemului European de Credite Transferabile, în vedere promovării mobilităţii şi
recunoaşterii diplomelor în spaţiul european, odată cu integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană.
Pentru realizarea scopului şi obiectivelor propuse, facultatea urmăreşte să asigure o relaţie
organică între pregătirea teoretică, metodologică, şi capacitatea de valorificare a formaţiei de specialitate
obţinute de către studenţi în diferitele domenii de activitate din sistemul social.
În domeniul juridic se are în vedere pregătirea studenţilor pentru a deveni specialişti superior
calificaţi, competenţi în analiza, interpretarea, explicarea şi formularea de propuneri şi soluţii, precum şi
de soluţionare ştiinţifică şi practică a problemelor sociale apărute în domeniul juridic.


Cercetarea ştiinţifică

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova a luat naştere în anul
2015 prin unirea celor două facultăţi: Drept și Administraţie Publică și Management Financiar Contabil,
care au funcţionat în cadrul Centrului Universitar Craiova al Universităţii Spiru Haret Bucureşti.
În cadrul Facultății de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova, cercetarea
ştiinţifică este văzută ca o componentă esenţială a procesului de perfecţionare profesională continuă
a corpului profesoral şi ca o modalitate de întărire a poziţiei facultăţii şi Universităţii în aria europeană a
învăţământului superior.
Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară pe baza strategiei pe termen lung şi a programelor pe termen
mediu şi scurt, elaborate în cadrul Centrului de cercetare precum şi pe baza programelor elaborate
individual de către cadrele didactice.
De-a lungul timpului, Facultatea de Drept și Administrație Publică, acum parte din Facultatea
de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative – Craiova şi-a creat şi îşi propune să-şi consolideze o
misiune ştiinţifică bine conturată, concepută ca sursă semnificativă de finanţare, dar şi ca o componentă
esenţială a procesului didactic, în conformitate cu principiile Declaraţiei de la Bologna, pentru a întregi
pregătirea profesională a viitorilor specialişti.
În cadrul Departamentului de Științe Juridice funcţionează Centrul European de Studii şi
Cercetări Juridice.
În trendul evolutiv al ultimilor ani, este preconizat ca şi anul universitar 2015-2016 să reprezinte
un al al transformărilor legislative, atât la nivel intern, cât şi internaţional. Raportul CE din iulie 2011
remarca faptul că România a făcut demersuri pentru îmbunătăţirea procedurilor judiciare şi că autorităţile
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române au întreprins demersuri pentru a eficientiza procedurile judiciare şi a continuat pregătirile pentru
intrarea în vigoare a patru Coduri noi.
Noul Cod Civil a intrat in vigoare la 1 octombrie 2011, iar la 1 februarie 2013 a intrat în vigoare
Noul Cod de Procedură Civilă,în anul 2013 a suferit semnificative modificări Codul Insolvenţei,
modificări ce au continuat şi în anul 2014, iar intrarea în vigoare a Noilor Coduri Penal şi de Procedură
Penală a fost programată și respectată pentru data de 1 Februarie 2014.
În acest context, anticipăm că o atenţie deosebită va fi îndreptată către noutăţile legislative
privind instituţiile juridice ce compun aceste acte legislative, dar şi a modalităţilor de implementare a
acestora, având în vedere că au fost adoptate noi coduri ce au intrat sau vor intra în vigoare în viitorul
apropiat fapt ce impune ca transformările legislative sa fie cunoscute, dezbătute şi analizate în cadrul
manifestărilor ştiinţifice organizate de către Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative
Craiova, precum şi de către Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice, oferind prilejul unor ample
dezbateri cu privire la această temă de actualitate.
În scopul realizării unor valoroase schimburi de opinii Facultatea de Științe Juridice, Economice
și Administrative Craiova şi Centrul de cercetare îşi propun atragerea cât mai multor parteneri din câmpul
de interes juridic în vederea organizării manifestărilor ştiinţifice, îndeosebi având în vedere faptul că la
finalul anului 2013 a fost înfiinţată Filiala Craiova a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale, fiind încheiat
un parteneriat între CESCJ Craiova, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova şi ARSP.
Adaptarea legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar, pornind de la cunoaşterea în profunzime
a acestui concept, armonizarea legislaţiei este un proces continuu care evoluează în contextul integrării
europene propriu-zise, iar armonizarea cu acquis-ul comunitar implicã cunoaşterea în detaliu a acestuia,
adaptarea sa la realităţiile româneşti şi asigurarea coerenţei noii legislaţii armonizate. Considerăm că
dezbaterile pe această temă prezintă o importanţă deosebită, fiind impusă de necesitatea abordării temei
reliefate.
În scopul diseminării rezultatelor cercetării obţinute în această arie tematică, preconizăm şi
urmărim participarea cadrelor didactice la cat mai numeroase şi diverse manifestări ştiinţifice din afara
Facultăţii, cu o serie de comunicări, parte a temelor individuale sau colective de cercetare.


Studenţi şi absolvenţi

Cum se înscriu
Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare de licenţă,
absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
Pot candida, de asemenea, cetăţenii statelor membre ale U.E., ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii
români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către
aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei
Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a
prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.
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Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică, pentru limba
română, eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Aceeaşi condiţie se impune
şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii,
au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român. În situaţia în care
studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de către statul
român.
Documentele necesare înscrierii la admitere sunt următoarele:
1. diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă eliberată
de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2015 (adeverinţa
de absolvent de liceu se poate depune în copie legalizată în cazul în care candidatul care se înscrie la
admitere are adeverinţa în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se
certifică acest lucru). Adeverinţa de absolvire trebuie să cuprindă media generală la examenul de
bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată
diploma de bacalaureat.
2. certificatul de naştere, în copie (xerox);
3. certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);
4. adeverinţă medicală tip;
5. copie de pe buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
6. 3 fotografii 3/4;
7. copie legalizată de pe diploma de bacalaureat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la
care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);
8. un dosar plic
Copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii de pensionari şi şomeri, aflaţi în
întreţinerea părinţilor, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere. Această facilitate se acordă
în următoarele condiţii:
• candidaţilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde
funcţionează părintele/părinţii;
• candidaţii fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună (vârsta până la 26 ani);
• candidaţii fii de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună (vârsta până la 26 ani).


Baza materială

Centrul Universitar Craiova pune la dispoziţia studenţilor:
 Bibliotecă cu peste 17.000 de volume;
 Acces gratuit la biblioteca virtuală a fiecărei facultăţi;
 Librărie de unde se pot achiziţiona manuale de către studenţi;
 Săli de lectură (240 de locuri);
 16 laboratoare de informatică (400 de calculatoare de ultimă generaţie, conectate la Internet);
 37 săli de curs şi de seminar.
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Managementul calităţii şi capacitatea de schimbare – condiţii de bază a unei

performanţe
Schimbările adoptate de Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova,
care au fost în concordanță cu cele ale Universității, în condiţiile evoluţiilor contradictorii ale mediului
socio-politic şi economic impun reactualizarea politicilor şi strategiilor instituţiei, astfel încât să facă față
influenţei factorilor perturbatori.
În consens cu noile solicitări ale sistemului educaţional național şi european, Facultatea, ca parte
integrantă a Universității Spiru Haret, îşi asumă responsabilitatea reorientării politicilor şi strategiilor pe
care le aplică. Țintele esenţiale ale acestora sunt:
- creşterea responsabilităţii fiecărui membru al colectivităţii în îndeplinirea atribuţiilor care îi
revin;
- îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale comunităţii academice prin instruire, formare,
calificare şi recalificare;
- planificarea şi evaluarea proceselor desfăşurate în organizaţie;
- perfecţionarea sistemului de alocare a resurselor materiale, financiare şi informaţionale pentru
studenţi şi personalul academic;
- dezvoltarea strategiilor alternative de finanţare;
- asigurarea cadrului unitar şi coerent al funcţionării eficace a structurilor organizaţiei;
- promovarea spiritului creativ şi antreprenorial în procesul îmbunătăţirii calităţii;
- modernizarea şi diversificarea bazei materiale a Facultății;
- creşterea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.
Prin aceste obiective, politica managerială asigură coerenţă funcţională şi calitate superioară
activității instituției şi componentelor sale, prin aplicarea unui sistem de conducere integrat. Reflectarea
acestei politici se regăseşte în orientările strategice ale Universităţii şi în instrumentele utilizate.
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4. ALTE INFORMAŢII


Transferul de credite ECTS

Universitatea Spiru Haret a adoptat Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS European Credit Transfer System) şi îl aplică în evaluarea activităţilor studenţilor de la toate specializările
şi formele de învăţământ din structura sa, atât la ciclul de studii universitare de licenţă, cât şi la ciclul de
studii masterale.
Creditul reprezintă un număr convenţional care se asociază unei discipline sau activităţi
independente din planul de învăţământ prin care se evaluează efortul calitativ solicitat studentului
(participare la cursuri, seminarii şi laboratoare, elabaorarea proiectelor, efectuarea temelor, activităţi
practice, studiu individual, examene etc) pentru asimilarea cunoştinţelor aferente unei discipline/activităţi.
Transferul de credite se efectueză în conformitate cu Regulamentul privind utilizarea sistemului
european de credite transferabile (ECTS) în cadrul Universităţii Spiru Haret.
Pe baza sistemului ECTS, transferul studenţilor se poate realiza:
a) între facultăţile Universităţii Spiru Haret;
b) în cadrul aceleiaşi facultăţi a Universităţii Spiru Haret de la o formă de învăţământ la alta;
c) de la o facultate a altei Universităţi din ţară sau din străinătate la una din facultăţile
Universităţii Spiru Haret;
d) de la o facultate a Universităţii Spiru Haret la o altă universitate din ţară sau din străinătate.
Pot solicita transferul studenţii care au promovat anul de studii şi au obţinut cel puţin 30 de
credite transferabile (ECTS).
Aprobarea transferului este condiţionată de posibilitatea echivalării a cel puţin 30 de credite
acumulate, respectiv echivalenţa a minim 50% din competenţele dobândite de student cu cele specifice
programului de studii către care solicită transferul.
Transferul (echivalarea) creditelor se face pe baza evaluării comparative a finalităţilor formative
aferente disciplinelor promovate de student, cu cele ale disciplinelor din planul de învăţământ al
programului de studii către care se solicită transferul.


Accesul la biblioteca virtuală a universităţii şi la internet

Studenţii Facultăţii de Științe Juridice, Economice și Administrative au acces gratuit la
Avizierul virtual şi la Biblioteca virtuală ale Universităţii Spiru Haret.
Accesul la Internet se face prin pagina web: www.spiruharet.ro. Studenţii îşi pot crea un cont
la Biblioteca virtuală şi la Avizierul virtual, prin completarea unui formular de înscriere: nume,
prenume, parola (pe care o alege fiecare student), codul numeric personal, adresa de e-mail. La user
name se va introduce codul numeric personal şi la password – parola aleasă la crearea contului. După
selectarea formei de învăţământ, a anului şi a facultăţii se face clik pe butonul „Trimite”.
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Contul este creat numai dacă datele personale ale studentului: numele şi codul numeric personal
sunt incluse în baza de date. Dacă aceste date nu sunt operate şi transmise de secretariatele facultăţilor
studenţii nu îşi vor putea crea cont la Biblioteca virtuală şi la Avizierul virtual.


Modul de calcul al notei finale

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, Capitolul V. Art.
28, “... formele de evaluare a cunoștinelor sunt: examene, verificări pe parcurs, colocvii, probe de
verificare, conform Planului de învățământ al fiecărui program de studii. Evaluările se susțin fără taxă în
sesiunile stabilite pentru anul de studii respectiv, conform structurii anului universitar. Colocviile și
verificările se programează în presesiuni”.
Conform Art. 29, ... “Studenții au dreptul să se prezinte la examen/ colocviu numai dacă și-au
îndeplinit toate obligațiile profesionale (lucrări practice, proiecte, referate etc.) stabilite prin fișa
disciplinei și au achitat toate obligațiile financiare (taxa de școlarizare, taxa de examen – restanță/
diferență, cazarea la cămin etc.)”.
Tot în Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, Art. 30 și Art 31 se
precizează: “Evaluarea cunoștințelor la disciplinele prevăzute în Planul de învățământ se desfășoară sub
formă de: examen scris sau oral, test grilă pe calculator și probă practică.
Examinarea orală se face pe baza biletului de examen extras de student din totalul biletelor
întocmite, semnate de examinator și aprobate de directorul Departamentului.
Rezultatul la examenul oral se comunică studentului imediat.
Nota finală se compune din media ponderată între:
Nota obținută la verificăriel pe parcurs, care au o pondere de maxim 20%;
Nota obținută la evaluarea semestrială, care are o pondere de 80% din nota finală”.
Pentru calcularea mediei ponderate a notei finale, studentul trebuie să obțină la examenul
semestrial cel putin nota 5”.


Modul de desfăşurare a probelor de verificare, colocvii etc.

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, Capitolul V. Art. 35 prevede:
“Examenle/ colocviile se susțin în zilele și sălile stabilite prin programare, în orezența a cel puțin două
cadre didactice, unul dintre acestea, fiind în mod obligatoriu, titularul de disciplină.
Rezultatele evaluărilor prin probă scrisă vor fi comunicate în termen de 5 zile de la data
susținerii examenului”.


Practica de specialitate

În cadrul preocupărilor conducerii Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice și Administrative,
Craiova, un loc important îl ocupă organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate. În acest context,
trebuie remarcat faptul că acestei componente de bază a procesului de învăţământ i s-a alocat un număr de
90 de ore, în anul II de studiu, pentru orice program de studii, practica desfăşurându-se în cursul verii, de
către toţi studenţii, indiferent de forma de învăţământ (IF şi IFR).
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De regulă, studenţii efectuează cele 90 de ore de practică, în funcţie de programul de studii, în
cadrul societăţilor comerciale, băncilor comerciale, camerelor de comerţ şi industrie, dar şi la alte
instituţii economice sau financiar-bancare şi de asigurări.
În al doilea rând, trebuie remarcate obiectivele practicii de specialitate, care trebuie privite atât
ca obiective specifice, respectiv înţelegerea şi aprofundarea de către studenţi a cunoştinţelor dobândite la
cursurile de specialitate, legate de problematica contabilă, financiar-bancară, de asigurări şi pieţe de
capital, dar şi ca obiective comune, referitoare la organizarea activităţilor desfăşurate în cadrul entităţii
unde se realizează practica, la managementul acesteia şi, nu în ultimul rând, la modul în care este
organizată activitatea financiar-contabilă. În acest context, conţinutul practicii de specialitate cuprinde
două componente, respectiv componenta generală, ce vizează aspecte şi probleme financiar-bancare
comune tuturor entităţilor economice, şi cea specifică, adecvată naturii activităţii entităţii concrete în care
se desfăşoară practica de specialitate.
În al treilea rând menţionăm faptul că practica de specialitate este privită ca o disciplină de sine
stătătoare, cuprinsă ca atare în planul de învăţământ şi prevăzută cu un număr de 3 credite.
De asemenea, menţionăm şi faptul că se acordă o atenţie la fel de mare îndrumării şi controlului
activităţii desfăşurate în orele de practică, precum şi verificării cunoştinţelor dobândite în timpul practicii,
aceasta finalizându-se cu colocviu.
În ceea ce priveşte modul de organizare şi desfăşurare a practicii de specialitate de către
studenţii de la învăţământul fără frecvenţă - IFR, aceasta este adaptată la condiţiile concrete ale acestor
forme de învăţământ, studenţii având posibilitatea alegerii în mod individual a entităţilor de realizare a
practicii.
Pregătirea practică a studenţilor de la toate formele de învăţământ este aprofundată şi
desăvârşită în ultimul an de studii, în planul de învăţământ fiind prevăzute, discipline, în funcţie de
specializare, care sunt finalizate cu susţinerea unui colocviu, a cărei promovare presupune importante
cunoştinţe practice de specialitate.


Redactarea lucrării de licenţă

Lucrarea de licență se elaborează în conformitate cu Ghidul de elaborare al lucrărilor de licență
care se află postat pe site-ul facultăţii la adresa www.spiruharet.ro.


Programe de studii de masterat la specializările din cadrul facultăţii

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice și Administrative, Craiova organizează studii de
masterat pentru absolvenţii Ciclului I Bologna, pentru programele de studii acreditate, astfel: pentru
programul de licenţă Contabilitate şi Informatică de Gestiune, forma de învăţământ cu frecvenţă,
porgramul de master având următoarea denumire: Audit intern în sistem public şi privat; pentru
programul de licenţă Finanţe şi Bănci, programul de master având denumirea de Finanţe şi Administraţie
publică europeană; pentru programul de licenţă Drept, forma de învăţământ cu frecvenţă, porgramul de
master având următoarea denumire: Ştiinţe penale şi criminalistică.
Personalul didactic coordonator şi implicat în programele de masterat este format din specialişti
reputaţi, cu recunoaştere naţională şi internaţională în domeniu, atât în teorie, cât şi în practică.
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5. ANEXE


Cadrul legislativ de funcţionare a Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice și
Administrative, Craiova
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Metodologia de admitere la programul de licenţă
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Planuri de învăţământ

Program de studii:
DREPT
■
ANII I, II, III, IV
PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
FIŞELE DISCIPLINELOR

29

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Aprobat în şedinţa Senatului din data de ..................................
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE CRAIOVA
Domeniul Drept
Rector,
Programul de studii Drept
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Forma de învăţământ IF
se aplică începând cu anul universitar 2015/2016
Durata studiilor 4 ani (8 semestre - 240 credite)
Anul I (2015/2016)
Semestrul 1

Semestrul 2

Ore /săptămână

Ore /săptămână

Nr. de ore pe disciplină

N
Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei
C

ad Lp/L Total

C

ad

Lp/L Total

Total

T
Curs

Forma de evaluare
(E, Cv, Vp)
Activităţi
C
dirijate/
Lp,L
Sem I
Sem II

Credite
Sem I

Sem II

-

5
3

-

-

6

-

-

6
5
3
2

-

E

-

6

E
E
E
Cv

-

6
5
6
2

E

-

5

(Pv)

(2)

(2)

-

(5)

-

(E)
5E+1Cv

30
-

(5)
30
-

A. DISCIPLINE OBLIGATORII
Teoria generală a dreptului
D/DRCV/1/1/1
2
2
4
56
28
28
E
Istoria dreptului românesc
D/DRCV/1/1/2
2
1
3
42
28
14
E
Drept constituţional şi instituţii
3.
D/DRCV/1/1/3
2
2
4
56
28
28
E
politice I
4.
Drept civil. (partea generală)
D/DRCV/1/1/4
2
2
4
56
28
28
E
5.
Drept roman I
D/DRCV/1/1/5
2
1
3
42
28
14
E
6.
Economie
D/DRCV/1/1/6
2
1
3
42
28
14
E
7.
Limba străină (engleză, franceză) I
D/DRCV/1/1/7
2
2
28
28
Cv
Drept constituţional şi instituţii
8.
D/DRCV/1/2/8
2
2
4
56
28
28
politice II
9.
Drept civil. (Persoanele)
D/DRCV/1/2/9
2
2
4
56
28
28
10.
Drept roman II
D/DRCV/1/2/10
2
1
3
42
28
14
11.
Informatică judiciară
D/DRCV/1/2/11
2
1
3
42
28
14
12.
Limba străină (engleză, franceză) II
D/DRCV/1/2/12
2
2
28
28
B. DISCIPLINE OPŢIONALE (la alegere o disciplină)
13.
Drept european general
D/DRCV/1/2/13
14.
Sociologie juridică
D/DRCV/1/2/14
2
1
3
42
28
14
15.
Psihologie judiciară
D/DRCV/1/2/15
C. DISCIPLINE FACULTATIVE
D/DRCV/1/1-2/16
16. Educaţie fizică
(2)
(2)
(2)
(2)
(56)
(56)
(Pv)
Discipline
de Psihologia
D/DRCV/1/1/17a
(2)
(2)
(4)
(56)
(28)
(28)
(E)
educaţiei
17. formare
psihopedagogică Pedagogie 1
D/DRCV/1/2/17b
(2) (2)
(4)
(56)
(28)
(28)
12
11
23
10
7
2
19
588
308
280
Total ore pe săptămână (A+B)
Total credite
6E+1Cv
Total evaluări semestriale (E, Cv, Vp)
Legendă: C = curs; ad = activităţi dirijate; E = examen; Cv = colocvii; Vp = verificare pe parcurs; Lp = lucrări practice; L = laborator, Pv= probă de verificare
1.
2.
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Aprobat în şedinţa Senatului din data de ..................................
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE CRAIOVA
Domeniul Drept
Rector,
Programul de studii Drept
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Forma de învăţământ IF
se aplică începând cu anul universitar 2016/2017
Durata studiilor 4 ani (8 semestre - 240 credite)
Anul II (2016/2017)
Semestrul 3
Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Ore /săptămână

Codul disciplinei
C

Nr. de ore pe disciplină

Semestrul 4
Ore /săptămână

Forma de evaluare
(E, Cv, Vp)
Activităţi
dirijate/
Lp,L
Sem I Sem II

Total

Curs

4
4
4
3
3
2

56
56
56
56
42
28
56
56
56
42
42
28

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
-

28
28
28
28
14
28
28
28
28
14
14
28

E
E
E
E
E
Cv
-

-

3

42

28

14

(2)

(2)

(56)

-

(56)

ad Lp/L Total

C

ad

Lp/L Total

2
2
2
2
1
2
-

-

4
4
4
4
3
2
-

2
2
2
2
2
-

2
2
2
1
1
2

-

-

-

-

2

1

-

(2)

(2)

-

-

Credite
Sem I

Sem II

E
E
E
E
E
Cv

6
6
6
5
5
2
-

6
6
6
3
4
2

-

E

-

3

(Pv)

(Pv)

(2)

(2)

(5)

-

-

(5)

30
-

30
-

A. DISCIPLINE OBLIGATORII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

6.

Drept civil. (drepturi reale)
D/DRCV/2/3/1
2
Drept administrativ I
D/DRCV/2/3/2
2
Drept penal. (partea generală) I
D/DRCV/2/3/3
2
Dreptul proprietăţii intelectuale
D/DRCV/2/3/4
2
Drept internaţional public
D/DRCV/2/3/5
2
Limba străină (engleză, franceză) III
D/DRCV/2/3/6
Drept civil. Teoria obligaţiilor
D/DRCV/2/4/7
Drept administrativ II
D/DRCV/2/4/8
Drept penal. (partea generală) II
D/DRCV/2/4/9
Criminologie
D/DRCV/2/4/10
Dreptul financiar
D/DRCV/2/4/11
Limba străină (engleză, franceză) IV
D/DRCV/2/4/12
B. DISCIPLINE OPŢIONALE (la alegere o disciplină)
Managementul proiectelor europene
D/DRCV/2/4/13
Sisteme politice comparate
D/DRCV/2/4/14
Contabilitate şi expertiză contabilă
D/DRCV/2/4/15
C. DISCIPLINE FACULTATIVE
1
Educaţie fizică
D/DRCV/1/3-4/16
-

Discipline
de formare Pedagogie II
D/DRCV/2/3/17a
(2)
(2)
(4)
(56)
(28)
(28)
(E)
1
psihopedagogică
Didactica
D/DRCV/2/4/17b
(2) (2)
(4)
(56)
(28)
(28)
(E)
specialităţii
10 11
21
12 11
23
616
308
308
Total ore pe săptămână (A+B)
Total credite
5E+1Cv 6E+1Cv
Total evaluări semestriale (E, Cv, Vp)
Legendă: C = curs; ad = activităţi dirijate; E = examen; Cv = colocvii; Vp = verificare pe parcurs; Lp = lucrări practice; L = laborator , Pv= probă de verificare
7.
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Aprobat în şedinţa Senatului din data de ......................................
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE CRAIOVA
Rector,
Domeniul Drept
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Programul de studii Drept
se aplică începând cu anul universitar 2017/2018
Forma de învăţământ IF
Durata studiilor 4 ani (8 semestre - 240 credite)
Anul III (2017/2018)

Denumirea disciplinei

Nr.
crt.

Codul disciplinei

Semestrul 5

Semestrul 6

Ore /săptămână

Ore /săptămână

Nr. de ore pe disciplină
Total

C

ad Lp/L Total

C

ad

Curs

Lp/L Total

Forma de evaluare
(E, Cv, Vp)
Activităţi
dirijate/
Lp,L
Sem 5
Sem 6

Credite
Sem 5

Sem 6

5
5
5
5
4
3

A. DISCIPLINE OBLIGATORII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Drept civil . Contracte
D/DRCV/3/5/1
2
2
4
56
28
Drept penal .(partea specială) I
D/DRCV/3/5/2
2
2
4
56
28
Drept procesual penal I
D/DRCV/3/5/3
2
2
4
56
28
Dreptul familiei
D/DRCV/3/5/4
2
2
4
56
28
Drept comercial I
D/DRCV/3/5/5
2
2
4
56
28
Dreptul mediului
D/DRCV/3/5/6
2
1
3
42
28
Drept civil . Succesiuni
D/DRCV/3/6/7
2
2
4
56
28
Drept penal .(partea specială) II
D/DRCV/3/6/8
2
2
4
56
28
Drept procesual penal II
D/DRCV/3/6/9
2
2
4
56
28
Drept comercial II
D/DRCV/3/6/10
2
2
4
56
28
Drept instituţional european
D/DRCV/3/6/11
2
1
3
42
28
Protecţia internaţională a drepturilor D/DRCV/3/6/12
2
1
3
42
28
12.
omului
B. DISCIPLINE OPŢIONALE (la alegere o disciplină)
13. Drept social european
D/DRCV/3/6/13
2
1
3
42
28
14. Jurisprudenţă CEDO
D/DRCV/3/6/14
3 săptămâni x 6 ore / zi = 90 ore
15 Practica de specialitate
D/DRCV/3/6/15
C. DISCIPLINE FACULTATIVE
16.
Drept execuţional penal
D/DRCV/3/6/16
-(2) (1)
(3)
(42)
(28)
Instruire asistată pe
D/DRCV/3/5/17a
(1)
(1)
(2)
(28)
(14)
calculator
Practică
D/DRCV/3/5/17b
(3)
(3)
(42)
1
Discipline
de
pedagogică 1
formare
7.
Managementul
psihopedagogică
D/DRCV/3/6/17c
(1) (1)
(2)
(28)
(14)
clasei de elevi
Practica
D/DRCV/3/6/17d
(3)
(3)
(42)
pedagogică 2
12
11
23
14 11
25
672
364
Total ore pe săptămână (A+B)
Total credite
Total evaluări semestriale (E, Cv, Vp)
Legendă: C = curs; ad = activităţi dirijate; E = examen; Cv = colocvii; Vp = verificare pe parcurs; Lp = lucrări practice; L = laborator
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28
28
28
28
28
14
28
28
28
28
14
14

E
E
E
E
E
E
-

E
E
E
E
E
E

5
5
5
5
5
5
-

14

-

E

-

Cv

-

3

(14)

-

(E)

-

(3)

(14)

(Cv)

-

(2)

-

(42)

(Cv)

-

(3)

-

(14)

-

(E)

-

(3)

(42)

-

(Cv)

-

(2)

6E

7E

30
-

30
-

308
-

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Aprobat în şedinţa Senatului din data de ....................................
Facultatea DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE CRAIOVA
Rector,
Domeniul Drept
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Programul de studii Drept
se aplică începând cu anul universitar 2018/2019
Forma de învăţământ IF
Durata studiilor 4 ani (8 semestre - 240 credite)
Anul IV (2018/2019)

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Nr. de ore pe disciplină

Semestrul 7

Semestrul 8

Ore /săptămână

Ore /săptămână

C

ad Lp/L Total

C

ad

Total

Curs

48
48
48
36
48
40
40
30
30
30

24
24
24
24
24
20
20
20
20
20

Lp/L Total

Forma de evaluare
(E, Cv, Vp)
Activităţi
dirijate/
Lp,L
Sem 7
Sem 8

Credite
Sem 7

Sem 8

A. DISCIPLINE OBLIGATORII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Drept procesual civil I
Dreptul muncii
Criminalistică
Dreptul asigurărilor
Dreptul comerţului internaţional
Drept procesual civil II
Dreptul securităţii sociale
Drept internaţional privat
Dreptul transporturilor
Dreptul concurenţei
Practică de specialitate
Îndrumarea şi elaborarea lucrării de licenţă

D/DRCV/4/7/1
D/DRCV/4/7/2
D/DRCV/4/7/3
D/DRCV/4/7/4
D/DRCV/4/7/5
D/DRCV/4/8/6
D/DRCV/4/8/7
D/DRCV/4/8/8
D/DRCV/4/8/9
D/DRCV/4/8/10
D/DRCV/4/8/11
D/DRCV/4/8/12

2
2
2
2
2
-

2
2
1
2
-

13.
14.
15.
16.

Drept diplomatic şi consular
Organizarea profesiilor juridice
Medicină legală
Mediere şi arbitraj
C. DISCIPLINE FACULTATIVE

D/DRCV/4/7/13
D/DRCV/4/7/14
D/DRCV/4/7/15
D/DRCV/4/7/16

2

17.

Logică juridică

D/DRCV/4/8/17

(2)

(1)

18.

Libertăţi fundamentale

D/DRCV/4/8/18

-

2
-

4
4
4
3
4
-

2
2
4
2
2
4
2
1
3
2
1
3
2
1
3
3 săptămâni x 6 ore / zi = 90 ore
2 săptămâni x 6 ore / zi = 60 ore

24
24
24
12
24
20
20
10
10
10
90
60

E
E
E
E
E
-

E
E
E
E
E

6
6
6
4
5
-

6
5
5
4
5

-

Cv
Cv

-

3
2

B. DISCIPLINE OPŢIONALE (la alegere o disciplină)
3

-

-

-

-

36

24

12

E

-

3

-

-

(3)

-

-

-

-

(36)

(24)

(12)

(E)

-

(3)

-

-

-

-

(2)

(1)

-

(3)

(30)

(20)

(10)

-

(Cv)

-

(4)

12
-

8
-

2
-

22
-

10
-

7
-

-

17
-

584
-

244
-

340
-

-

-

30

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(10)

Total evaluări semestriale (E, Cv, Vp)
Legendă: C = curs; ad = activităţi dirijate; E = examen; Cv = colocvii; Vp = verificare pe parcurs; Lp = lucrări practice; L = laborator

-

6E

5E+2Cv

-

-

Total ore pe săptămână (A+B)
Total credite
Susţinerea examenului de licenţă

1

-
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Fişele disciplinelor

ANUL I DREPT

34

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI
D/DRCV/1/1/1
Conf. univ. dr. Tită Cezar
Lect. univ. dr.Titulescu Paul Robert

I

2.6. Semestrul

2.7 Tipul
1 de evaluare

2.8.
E Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Număr de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe


D
O
2
28
ore
35
15
15
2
2
69
125
5

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului  Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia.
5.2. de desfăşurare a  Sală de seminar dotată cu tablă; Seminariile se desfăşoară cu o singură grupă de
seminarului/laboratorului
studenţi, în sălile destinate acestui gen de pregătire.

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul
altor state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept
concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere
juridic şi în soluţionarea lor.
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Compentenţe
transversale

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională
asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Înţelegerea mecanismelor generale ale apariţiei şi evoluţiei dreptului;
 Însuşirea conceptelor, categoriilor, principiilor şi noţiunilor esenţiale în baza cărora
dreptul poate fi gândit şi explicat;
 Capacitate de sintetizare şi interpretare a informaţiilor primite, de rezolvare a unor
probleme de bază şi extinderea la probleme specifice.
7.2 Obiectivele specifice
 Formarea unui vocabular juridic adecvat şi necesar în vederea abordării dreptului
contemporan;
 Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a aplica cunoştinţele teoretice, la situaţii
juridice concrete;
 Studierea, înţelegerea şi dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la
drept, în generalitatea şi esenţialitatea sa, a conceptelor, principiilor şi legităţilor
fundamentale ale fenomenului juridic, facilitând înţelegerea ştiinţelor juridice de
ramură.
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE
1.1. Despre ştiinţa
Prelegere cu ajutorul
1.2. Ştiinţa dreptului în sistemul ştiinţelor
videoproiectorului.
sociale
Cursul va fi interactiv, studenţii
1.3. Sistemul ştiinţei dreptului
fiind atraşi în dezbateri.
1.4. Teoria generala a dreptului. Definiţia,
locul şi rolul sau în sistemul ştiinţei
Metode didactice utilizate în
dreptului, obiectul specific al teoriei
procesul de predare
generale a dreptului.
(clasice/moderne)
1.5. Ştiinţele juridice istorice, de ramură
Metode de transmitere şi
şi ajutătoare
însuşire de cunoştinţe:
1.6. Concluzii
- de comunicare orală, expozitive
2. CONCEPTUL DREPTULUI
(povestirea, descrierea,
2.1. Accepţiunile noţiunii de drept
instructajul) şi conversative
2.2. Dimensiunea morală a dreptului
(conversaţia euristică, discuţia
2.3. Originea şi apariţia dreptului,
colectivă, problematizarea);
Dimensiunea istorică a dreptului
- de comunicare scrisă (lucrul cu
2.4. Dimensiunea socială a dreptului
manualul), lectura explicativă,
2.5. Esenţa Dreptului, Conţinutul
lectura independentă, etc.
dreptului, Forma dreptului.
Metode de învăţare dirijată sau
2.6. Definiţia dreptului
nedirijată:
- metode de observare directă
3. FACTORII DE CONFIGURARE A
(observarea sistematică şi
DREPTULUI. TIPOLOGIA DREPTULUI
independentă, experimentul,
3.1. Factorii de configurare a dreptului:
studiul de caz);
definiţie, cadrul natural, cadrul economic,
metode
de studiu cu ajutorul
social şi politic naţional, regional şi
modelelor;
internaţional, factorul uman, factorul
- instruire programată şi învăţare
uman
asistată de calculator.
3.2. Teorii juridice cu privire la factorii de
Metode bazate pe acţiune:
configurare şi evoluţie a dreptului
- metode de învăţare bazate pe
3.3. Tipologia dreptului:
- Marele sistem de drept romano- acţiune directă (exerciţii, probleme,
lucrări practice);
germanic
- metode de învăţare prin acţiune
- Marele sistem de drept anglo-saxon
- Sisteme juridice religioase şi simulată (folosirea simulatoarelor,
36

Observaţii

2 ore
 Suportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toţi studenţii prin
contul personal la debutul activităţii prin
intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării şi a referinţelor
bibliografice indicate.

tradiţionale
a jocurilor didactice).
- Sistemul de drept al comunităţii
europene
4. DREPTUL ŞI STATUL
4.1. Noţiunea de stat
4.2. Apariţia statului, Elementele
constitutive ale statului
4.3. Funcţiile statului
4.4. Forma statului
4.5. Structura de stat
4.6. Regimul politic
4.7. Corelaţia ideologie, doctrină politică,
stat, drept
4.8. Legătura dintre stat şi drept.
4.9. Statul la începutul mileniului III
5.
PRINCIPIILE
DREPTULUI;
Prelegere cu ajutorul
FUNCŢIILE DREPTULUI
videoproiectorului.
5.1.Notţune,
delimitări,
clasificare,
Cursul va fi interactiv, studenţii
caracteristici
fiind atraşi în dezbateri.
5.2.
Prezentarea
principiilor
fundamentale ale dreptului
Metode didactice utilizate în
5.3. Noţiunea funcţiilor dreptului
procesul de predare
5.4. Prezentarea analitica a funcţiilor
(clasice/moderne)
dreptului
Metode de transmitere şi
5.5. Consideraţii privind funcţiile unor
însuşire de cunoştinţe:
ramuri ale dreptului
de
comunicare orală, expozitive
6. DREPTUL ÎN SISTEMUL NORMATIV
(povestirea, descrierea,
SOCIAL
instructajul) şi conversative
6.1. Consideraţii generale despre
(conversaţia euristică, discuţia
realitatea sociala şi conduita umană în
colectivă, problematizarea);
contextual acesteia.
- de comunicare scrisă (lucrul cu
6.2. Sistemul normelor sociale
manualul), lectura explicativă,
6.3. Corelaţia normelor de drept cu
lectura independentă, etc.
celelalte norme sociale
Metode
de învăţare dirijată sau
7. NORMA JURIDICĂ
nedirijată:
7.1. Definiţia normei juridice
- metode de observare directă
7.2. Trăsăturile caracteristice ale normei
(observarea sistematică şi
juridice
independentă,
experimentul,
7.3. Structura normei juridice
studiul
de
caz);
7.4. Clasificarea normei juridice
metode
de
studiu
cu ajutorul
7.5. Acţiunea normei juridice
modelelor;
8. IZVOARELE DREPTULUI
8.1. Consideraţii generale despre - instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
izvoarele dreptului
Metode
bazate pe acţiune:
8.2. Prezentarea izvoarelor dreptului
metode
de
învăţare bazate pe

Obiceiul juridic
acţiune
directă
(exerciţii, probleme,

Jurisprudenţa
lucrări practice);

Doctrina juridică
- metode de învăţare prin acţiune

Contractul normatic
simulată (folosirea simulatoarelor,

Actul normativ
a jocurilor didactice).
9. TEHNICA ELABORĂRII ACTELOR
NORMATIVE
9.1. Noţiunea de tehnică juridică,
Tehnica legislativă, Etapele elaborării
actelor normative
9.2. Părţile constitutive ale actului
normativ
9.3. Structura actului normativ
9.4. Tehnica sistematizării actelor
normative

2 ore
 Suportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toţi studenţii prin
contul personal la debutul activităţii prin
intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării şi a referinţelor
bibliografice indicate.
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10. REALIZAREA DREPTULUI
10.1. Consideraţii introductive
10.1. Formele realizării dreptului
- Realizarea dreptului prin respectare si
executarea legilor
- Realizarea dreptului prin aplicarea
Prelegere cu ajutorul
normelor juridice de către organele
videoproiectorului.
statului
Cursul va fi interactiv, studenţii
Fazele procesului de aplicare a dreptului
fiind atraşi în dezbateri.
11. INTERPRETAREA NORMELOR
Metode didactice utilizate în
JURIDICE
procesul de predare
11.1. Noţiunea interpretării normelor
(clasice/moderne)
juridice
Metode de transmitere şi
11.2. Necesitatea interpretării. Scopul
însuşire de cunoştinţe:
interpretării
11.3. Formele interpretării normelor - de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea,
juridice
instructajul) şi conversative
11.4. Metodele interpretării normelor
(conversaţia euristică, discuţia
juridice
colectivă, problematizarea);
11.5. Rezultatul interpretării normelor
- de comunicare scrisă (lucrul cu
juridice
manualul), lectura explicativă,
11.6. Interpretarea normelor juridice
lectura independentă, etc.
specifice unor ramuri de drept
Metode de învăţare dirijată sau
12. RAPORTUL JURIDIC
nedirijată:
12.1. Definiţia raportului juridic
- metode de observare directă
12.2. Premisele raportului juridic
(observarea sistematică şi
12.3. Trăsăturile caracteristice ale
independentă,
experimentul,
raportului juridic
studiul de caz);
12.4. Subiectele raportului juridic
- metode de studiu cu ajutorul
12.5. Conţinutul şi obiectul raportului
modelelor;
juridic
- instruire programată şi învăţare
12.6. Faptul juridic
asistată de calculator.
13. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ
Metode
bazate pe acţiune:
13.1.Noţiunea de răspundere juridică
metode
de
învăţare bazate pe
13.2. Delimitare între răspundere şi
acţiune directă (exerciţii, probleme,
responsabilitate
lucrări practice);
13.3. Condiţiile răspunderii juridice
13.3. Forme specifice ale răspunderii - metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea simulatoarelor,
juridice
a jocurilor didactice).
14. SISTEMUL DREPTULUI
14.l. Noţiunea de sistem al dreptului
14.2. Cum este construit sistemul
dreptului
14.3. Necesitatea studiului sistemului
dreptului

2 ore
 Suportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toţi studenţii prin
contul personal la debutul activităţii prin
intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării şi a referinţelor
bibliografice indicate.

Bibliografie:
1. Cezar Tită, Mariana Ciocoiu, Costică Voicu, Savu Iuliana, Teoria generală a dreptului, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2011;
2. Cezar Tită, Mariana Ciocoiu, Costică Voicu, Savu Iuliana, Teoria generală a dreptului. Caiet de seminar, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2010;
3. Nicolae Popa, Teoria generala a dreptului, Editura C. H. Beck. 2014;
4. Ion Craiovan, Tratat de Teoria generală a dreptului, Ediţia III-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, 2015;
5. Costică Voicu, Teoria generală a dreptului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
6. Costică Voicu, Introducere în drept, Editura Pro Universitaria, 2006;
7. Ion Craiovan, Filosofia dreptului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
8. Ion Craiovan, Filosofia dreptului sau dreptul ca filozofie, Editura Universul Juridic,Bucureşti, 2010;
9. Ion Craiovan, Prin labirintul juridic, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
10. Nicolae Popa (coordonator), Teoria generală a dreptului. Caiet de seminar, Ediţia a II-a, Editura C. H. Beck, Bucureşti,
2014;
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11. Nicolae Popa, Ion Dogaru, Dan Claudiu Dănişor, Gheorghe Dănişor, Filosofia dreptului. Marile curente, Ediţia a III-a, Editura
C. H. Beck, Bucureşti, 2010;
12. Simona Cristea, Teoria generală a dreptului, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2015;
13. Momcilo Luburici, Teoria generală a dreptului, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2014;
14. Alexandrina Şerban, Dreptul – ca sistem, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
15. Mihail Albici, Despre drept şi ştiinţa dreptului, Ediţa a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
16. Ştefan Munteanu, Repere în istoria filosofiei dreptului, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009;
17. Irineu Ion Popa, Substanţa morală a dreptului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
18. Jacques Chevallier, Statul de drept, Editura Universul Juridic şi Editura Universitaria Craiova, 2012;
19. Thomas Hobbes, Despre om şi societate, Editura All, Bucureşti, 2011;
20. Hans Kelsen, Doctrina pură a dreptului, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000;
21. Mario G. Losano, Marile sisteme juridice. Introducere în dreptul european şi extraeuropean, Editura All Beck, Bucureşti,
2005;
22. Jean-Jacques Rousseau, Contractul social, Editura Antet, Bucureşti, 2013;
23. Alain Supiot, Homo Juridicus. Eseu despre funcţia antropologică a dreptului, Editura Rosetti Educaţional, Bucureşti, 2011.
8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

La fiecare seminar, se vor realiza
dezbateri şi analize privind
înţelegerea fenomenelor,
conceptelor şi evenimentelor
studiate conform tematicii.

2 ore
 Se recomandă studenţilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea interacţiona
în timpul activităţilor de seminar şi a
referinţelor bibliografice indicate.

1. Locul şi rolul teoriei generale a
statului şi dreptului în ştiinţele juridice –
ramură a ştiinţei
2. Noţiunea dreptului şi dimensiunile
sociale ale dreptului
3. Analiza factorilor de configurare a
dreptului şi a locului sistemului de drept
românesc în sistemul de drept romanogermanic. Paralelă între marile sisteme
de drept
4. Statul şi relaţia acestuia cu dreptul.
Statul la începutul mileniului III; relaţia
stat-drept
5. Principiile dreptului prezentarea
analitică a funcţiilor dreptului
6. Locul dreptului în sistemul normativ
social, analiza normei juridice în corelaţie
cu alte categorii sociale
7. Norma juridică – elemente de bază al
sistemului dreptului
8. Analiza izvoarelor formale si materiale
ale dreptului
9. Elaborarea actelor normative –
activitate complexă şi specializată a
legiuitorului
10. Respectarea şi aplicarea dreptului –
variante ale realizării dreptului
11. Operaţiunea de interpretare a
dreptului din momentul elaborării până la
realizarea
acestuia
12. Raportul juridic
13. Răspunderea juridică analiză
comparativă cu responsabilitatea
14. Noţiunea de sistem al dreptului.
Elemente componente şi necesitatea
studierii sistemului dreptului

Bibliografie:
1. Cezar Tită, Mariana Ciocoiu, Costică Voicu, Savu Iuliana, Teoria generală a dreptului, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2011;
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2. Cezar Tită, Mariana Ciocoiu, Costică Voicu, Savu Iuliana, Teoria generală a dreptului. Caiet de seminar, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2010;
3. Nicolae Popa, Teoria generala a dreptului, Editura C. H. Beck. 2014;
4. Ion Craiovan, Tratat de Teoria generală a dreptului, Ediţia III-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, 2015;
5. Costică Voicu, Teoria generală a dreptului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
6. Costică Voicu, Introducere în drept, Editura Pro Universitaria, 2006;
7. Ion Craiovan, Filosofia dreptului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
8. Ion Craiovan, Filosofia dreptului sau dreptul ca filozofie, Editura Universul Juridic,Bucureşti, 2010;
9. Ion Craiovan, Prin labirintul juridic, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
10. Nicolae Popa (coordonator), Teoria generală a dreptului. Caiet de seminar, Ediţia a II-a, Editura C. H. Beck, Bucureşti,
2014;
11. Nicolae Popa, Ion Dogaru, Dan Claudiu Dănişor, Gheorghe Dănişor, Filosofia dreptului. Marile curente, Ediţia a III-a,
Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2010;
12. Simona Cristea, Teoria generală a dreptului, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2015;
13. Momcilo Luburici, Teoria generală a dreptului, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2014;
14. Alexandrina Şerban, Dreptul – ca sistem, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
15. Mihail Albici, Despre drept şi ştiinţa dreptului, Ediţa a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
16. Ştefan Munteanu, Repere în istoria filosofiei dreptului, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009;
17. Irineu Ion Popa, Substanţa morală a dreptului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
18. Jacques Chevallier, Statul de drept, Editura Universul Juridic şi Editura Universitaria Craiova, 2012;
19. Thomas Hobbes, Despre om şi societate, Editura All, Bucureşti, 2011;
20. Hans Kelsen, Doctrina pură a dreptului, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000;
21. Mario G. Losano, Marile sisteme juridice. Introducere în dreptul european şi extraeuropean, Editura All Beck, Bucureşti,
2005;
22. Jean-Jacques Rousseau, Contractul social, Editura Antet, Bucureşti, 2013;
23. Alain Supiot, Homo Juridicus. Eseu despre funcţia antropologică a dreptului, Editura Rosetti Educaţional, Bucureşti, 2011;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Evaluarea la final de semestru

Examen oral

80%

Test pe parcursul semestrului

10%

Test pe parcursul semestrului

10%

Evaluare 1 pe parcursul
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
semestrului

10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Teoriei generale a dreptului.
Data completării:
21.09.2015
Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,
Conf. univ. dr. Tită Cezar

Titular de seminar,
Lect. univ. dr.Titulescu Paul Robert
Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
ISTORIA DREPTULUI ROMÂNESC

D/DRCV/1/1/2
Lect. univ. dr. Madescu Lionela
Lect. univ. dr. Madescu Lionela
2.6. Semestrul

2.7.1Tipul de evaluare

E2.8. Regimul disciplinei

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
3.4. Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Număr de credite

DO
1
14
ore

15
4
10
2
2
33
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Nu este cazul
4.2 de competenţe
 Nu este cazul

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului  Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia.
5.2. de desfăşurare a  Sală de seminar dotată cu tablă.
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în
soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în
limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
- Cunoaşterea şi însuşirea de către studenţi a evoluţiei dreptului autohton şi a
interdependenţei acestuia cu dreptul contemporan în plan european;
- Interdependenţa dintre istorie, stat şi drept, precum şi influenţa reciprocă a legislaţiei şi a
instituţiilor statale constituie o motivaţie a prezentării cursului ” Istoria dreptului românesc”;
- Studiul istoriei statului şi dreptului românesc reprezintă o prioritate în societatea
contemporană, deoarece specificul naţional, trecutul, prezentul, viitorul nostru constituie
baza conştiinţei morale, politice şi juridice a ceea ce reprezintă astăzi România în contextul
naţiunilor lumii.
7.2. Obiectivele specifice
Odată cu însuşirea noţiunilor din cursuri şi aprofundarea acestora, studenţii vor fi capabili
să:
- prezinte conţinutul normelor, instituţiilor şi concepţiilor juridice româneşti din cele mai
vechi timpuri până în zilele noastre;
- cunoască evoluţia dreptului românesc şi a interdependenţei acestuia cu dreptul
contemporan european;
- înţeleagă specificul normelor, instituţiilor şi concepţiilor juridice ale poporului român;
- conştientizeze că vechiul drept reprezintă o periodizare a luptei românilor pentru
formarea, organizarea şi conservarea fiinţei statale, implicit a instituţiilor juridice româneşti;
- explice modul în care metodele de cercetare istorică şi metodele comparative au
contribuit la evoluţia normelor, instituţiilor şi concepţiilor juridice româneşti;
- caracterizeze o perioadă din istoria dreptului românesc, folosindu-se de noţiunile,
instituţiile şi concepţiile juridice specifice perioadei respective;
- explice etnogeneza poporului şi a limbii române;
- descrie etapele evoluţiei noastre istorice de la etnogeneză la statul unitar contemporan,
conţinutul şi determinările dreptului ca fenomen de suprastructură şi de interdependenţă a
vieţii socio-economice cu politicul;
- cunoască importanţa normelor sociale în reglarea comportamentului interuman, în
vederea armonizării interesului individual cu interesul general;
- definească noţiunea de ”drept”, originea şi apariţia statului, dimensiunea istorică a
dreptului;
- prezinte şi să descrie funcţiile dreptului, acţiunea socială, conduita umană şi reglarea
normativă a acesteia în sistemul social.
- analizele principiile generale ale dreptului şi impactul lor asupra dezvoltării sociale.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.OBIECTUL
CURSULUI
ISTORIA
STATULUI ROMÂNESC
- Necesitatea studierii istoriei dreptului
Românesc. Dreptul şi acceptiunile sale.
Norma juridică. Izvoarele dreptului.
Periodizarea Istoriei Dreptului Românesc.
2. STATUL ŞI DREPTUL GETO-DAC
- Organizarea statului geto-dac. Organele
centrale ale statului. Organizarea locală.
Organizarea
militară.
Organizarea
religioasă. Dreptul geto-dac. Legislaţia
statului geto-dac. Instituţiile juridice.
3. STATUL ŞI DREPTUL ÎN DACIA
PROVINCIE ROMANĂ
- Constituirea şi structura provinciei Dacia.
Organizarea fiscală. Organizarea militară.
Organizarea locală. Organizarea centrală.
Dreptul în Dacia romană. Izvoarele
dreptului. Instituţiile juridice. Statutul juridic
al persoanelor. Regimul juridic al
proprietăţii. Obligaţii şi contracte. Tripticele
din Transilvania.
4.
APARIŢIA
ŞI
FORMAREA
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Metode de predare

Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului.
Cursul va fi interactiv, studenţii
fiind atraşi în dezbateri.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală,
expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată
sau nedirijată:
- metode de observare directă

Observaţii

2 ore
 Suportul de curs în format electronic va putea fi
accesat de către toţi studenţii prin contul
personal la debutul activităţii prin intermediul
Platformei de e-Learning BlackBoard Academic
Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării şi a referinţelor
bibliografice indicate.

DREPTULUI ROMÂNESC
- Etnogeneza poporului român.
Organizarea social -politică
Organizarea administraţiei centrale.
Obştea sătească teritorială
Normele de conduită specifice obştilor
săteşti teritoriale.
Legea ţării (ius valachicum). Conceptul
de lege. Trăsăturile caracteristice ale Legii
ţării
5. FORMAREA STATELOR FEUDALE
ROMÂNEŞTI
-ŢĂRILE ROMÂNEŞTI DE SINE
STĂTĂTOARE.
Ţara Românească a Munteniei.
Întemeierea
Moldovei.
Voievodatul
Transilvaniei. Statul feudal al Dobrogei
6. INSTITUŢIA DOMNIEI
- Apariţia şi originalitatea Domniei.
Sistemul
electivo-ereditar.
Organele
centrale ale statului. Organizarea de Stat
şi Dreptul în Transilvania
7. ORGANIZAREA JUSTIŢIEI
Organizarea
judecătorească.
Procedura de judecată. Instituţiile dreptului
privat medieval. Ideile politico-juridice în
feudalism
8. EVOLUŢIA DREPTULUI SCRIS
PÂNĂ ÎN SEC. XVII
- Primele pravile şi importanţa lor. Cartea
românească de învăţătură. Îndreptarea
Legii sau Pravila cea Mare. Dreptul scris al
Transilvaniei în perioada Voievodatului şi a
Principatului
9. DREPTUL ROMÂNESC ÎN
PERIOADA REGIMULUI FANARIOT
PÂNĂ LA 1821
- Reformele lui Constantin
Mavrocordat.Reforma socială. Reforma
fiscală. Reforma justiţiei. Reforma
administrativă. Reforma militară. Evoluţia
dreptului scris. Primele Codificări.
Regulamentele Organice - expresie a
luptei dintre nou şi vechi. Organizarea de
stat în conformitate cu Regulamentele
Organice
10. DREPTUL ROMÂNESC ÎN EPOCA
MODERNĂ
- Formarea statului naţional român.
Evoluţia organizării de Stat în perioada
1859-1864. Politica lui Alexandru I.Cuza
de apărare a suveranităţii naţionale de
Stat. Organizarea Statului unitar român.
Convenţia de la Paris 1864. Formarea
sistemului de drept Român modern.
Reforma agrară. Reforma electorală.
Opera legislativă a lui Alexandru I.Cuza
11. STATUL ŞI DREPTUL MODERN ÎN
PERIOADA 1866-1918
- Scurtă privire asupra situaţiei economice,

(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu
ajutorul modelelor;
- instruire programată şi
învăţare asistată de calculator.
Metode bazate pe
acţiune:
- metode de învăţare
bazate pe acţiune directă
(exerciţii, probleme, lucrări
practice);
2 ore
- metode de învăţare
 Suportul de curs în format electronic va putea fi
prin acţiune simulată (folosirea
accesat de către toţi studenţii prin contul
simulatoarelor, a jocurilor
personal la debutul activităţii prin intermediul
didactice).
Platformei de e-Learning BlackBoard Academic
Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării şi a referinţelor
bibliografice indicate.
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sociale şi politice. Caracterizarea generală
şi izvoarele dreptului. Organizarea de stat
şi instituţii juridice. Transformările
intervenite în ramurile dreptului. Dreptul
Constituţional. Dreptul Civil. Dreptul Penal.
Dreptul Procesual. Legislaţia Muncii.
Legislaţia Învoielilor Agricole
12. STATUL ŞI DREPTUL MODERN ÎN
PERIOADA 1918-1938
- Constituţia din 1923. Modernizarea
dreptului după Constituţia din 1923. Drept
Administrativ. Drept Civil. Drept Penal.
Modificări ale Procedurilor civile şi penale
13. STATUL ŞI DREPTUL ROMÂN ÎN
PERIOADA DICTATURILOR
- Perioada dictaturilor de dreapta 19381944. Perioada dictaturii regale 19381940. Perioada dictaturii totalitare 19401944
14. STATUL ŞI DREPTUL ÎN PERIOADA
1945-1989

1983;
2001;

2007;

Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului.
Cursul va fi interactiv, studenţii
fiind atraşi în dezbateri.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală,
expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată
sau nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor
didactice).

2 ore
 Suportul de curs în format electronic va putea fi
accesat de către toţi studenţii prin contul
personal la debutul activităţii prin intermediul
Platformei de e-Learning BlackBoard Academic
Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării şi a referinţelor
bibliografice indicate.

Bibliografie :
1. MADESCU LIONELA, Istoria Dreptului Românesc, Curs Universitar, Editura Sitech,Craiova, 2016;
2. ARDELEANU I., PETRU MUŞAT, De la statul geto-dac, la statul naţional unitar român, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
3. CERNEA EMIL, MOLCUT EMIL, Istoria Statului şi Dreptului Românesc, Editura Edit Press Mihaela SRL, Bucureşti,
4. CETERCHI I., Istoria dreptului românesc, Editura Academiei, Bucureşti, 1987;
5. CHIŞ IOAN, Istoria Statuluil şi Dreptului Românesc, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
6. CLIPA CRISTIAN, MICULESCU PETRU, Istoria Instituţiilor Juridice În Spaţiul Românesc, Editura Worldteach, Timişoara,
7. CONSTANTIN FLORIN, O istorie sinceră a poporului român,, Univers enciclopedic, Bucureşti, 1997;
8. CRONŢGHEORGHE, Editarea izvoarelor vechiului drept românesc, Revistă de istorie 1960;
9. FIROIU DUMITRU V., Istoria statulu şi dreptului românesc, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976;
10. GOGEANU PAUL, Istoria Dreptului Românesc, Bucureşti, 1985;
11. GRECU ALEXANDRU, Începuturile dreptului scris în limba română, Revistă de istorie, 1954;
12. HANGA VLADIMIR, Istoria dreptului românesc. Dreptul cutumiar, Editura Chemarea, Iaşi, 1993;
13. HERLEA ALEXANDRU, Studii de istorie a dreptului, vol. II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997;
14. MOLCUŢ EMIL, OANCEA DAN, Drept roman, Casa de Editură şi Presă "Şansa", Bucureşti, 1997;
15. NEAGU DJUVARA, Între orient şi occident. ţările române la începutul epocii moderne, Editura Humanitas, 2002;
16. NEGOIŢĂ FLORIN, Istoria statului şi dreptului românesc, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
17. SMOCHINĂ ANDREI, Istoria Universală a Statului şi Dreptului, Casa editorial-poligrafică Bons Offices, Chişinău, 2006;
18. VOICU COSTICĂ, Teoria generală a dreptului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008.
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8.2 Seminar/laborator
1. Norma juridica. Izvoarele dreptului.
Periodizarea Istoriei Dreptului Românesc

Metode de predare

Observaţii

Organizarea statului geto-dac. Legislaţia
statului geto-dac. Instituţiile juridice
2. Dreptul în Dacia romană. Izvoarele
dreptului
Legea Ţării ( ius valachicum ). Conceptul
de lege. Trăsăturile caracteristice ale Legii
Ţării
3. Ţările Româneşti de sine stătătoare
Apariţia şi originalitatea Domniei
4. Instituţiile dreptului privat medieval
Primele pravile şi importanţa lor

La fiecare seminar, se vor realiza
dezbateri şi analize privind
înţelegerea fenomenelor,
conceptelor şi evenimentelor
studiate conform tematicii.

2 ore
 Se recomandă studenţilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea interacţiona
în timpul activităţilor de seminar şi a referinţelor
bibliografice indicate

5. Reformele lui Constantin Mavrocordat
Formarea sistemului de drept Român
modern
6. Caracterizarea generală şi izvoarele
dreptului în perioada1866-1918
Modernizarea dreptului după Constituţia
din 1923
7. Perioada dictaturilor de dreapta 19381944
Statul şi dreptul în perioada 1945-1989

1983;
2001;

2007;

Bibliografie :
1. MADESCU LIONELA, Istoria Dreptului Românesc, Curs Universitar, Editura Sitech,Craiova, 2016;
2. ARDELEANU I., PETRU MUŞAT, De la statul geto-dac, la statul naţional unitar român, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
3. CERNEA EMIL, MOLCUT EMIL, Istoria Statului şi Dreptului Românesc, Editura Edit Press Mihaela SRL, Bucureşti,
4. CETERCHI I., Istoria dreptului românesc, Editura Academiei, Bucureşti, 1987;
5. CHIŞ IOAN, Istoria Statuluil şi Dreptului Românesc, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
6. CLIPA CRISTIAN, MICULESCU PETRU, Istoria Instituţiilor Juridice În Spaţiul Românesc, Editura Worldteach, Timişoara,
7. CONSTANTIN FLORIN, O istorie sinceră a poporului român,, Univers enciclopedic, Bucureşti, 1997;
8. CRONŢGHEORGHE, Editarea izvoarelor vechiului drept românesc, Revistă de istorie 1960;
9. FIROIU DUMITRU V., Istoria statulu şi dreptului românesc, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976;
10. GOGEANU PAUL, Istoria Dreptului Românesc, Bucureşti, 1985;
11. GRECU ALEXANDRU, Începuturile dreptului scris în limba română, Revistă de istorie, 1954;
12. HANGA VLADIMIR, Istoria dreptului românesc. Dreptul cutumiar, Editura Chemarea, Iaşi, 1993;
13. HERLEA ALEXANDRU, Studii de istorie a dreptului, vol. II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997;
14. MOLCUŢ EMIL, OANCEA DAN, Drept roman, Casa de Editură şi Presă "Şansa", Bucureşti, 1997;
15. NEAGU DJUVARA, Între orient şi occident. ţările române la începutul epocii moderne, Editura Humanitas, 2002;
16. NEGOIŢĂ FLORIN, Istoria statului şi dreptului românesc, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
17. SMOCHINĂ ANDREI, Istoria Universală a Statului şi Dreptului, Casa editorial-poligrafică Bons Offices, Chişinău, 2006;
18. VOICU COSTICĂ, Teoria generală a dreptului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
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10. Evaluare
10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Evaluarea la final de semestru

Examen tip grilă

80%

Test pe parcursul semestrului

10%

Test pe parcursul semestrului

10%

Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

Evaluare 1 pe parcursul
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
semestrului

10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Istoriei dreptului
românesc.
Data completării:
21.09.2015

Data avizării în departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Madescu Lionela

Lect. univ. dr. Madescu Lionela

Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. CIOCOIU Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
2. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE I
D/DRCV/1/1/3
Lect. univ. dr. Munteanu Ana Maria
Lect. univ. dr. Munteanu Ana Maria
2.7 Tipul de
2.6. Semestrul 1
E
2.8. Regimul disciplinei
evaluare

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
3.8.Total ore pe semestru
3.9. Număr de credite

D
O

2
28
ore
40
20
30
2
2
94
150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Nu este cazul
4.2. de competenţe
 Nu este cazul

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet
5.2.
de
desfăşurare
a
Sala de seminar dotată cu tablă
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic
şi în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
47

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Disciplina studiată urmăreşte ca finalitate: conştientizarea de către student a rolului
dreptului constituţional în cadrul societăţii noastre, a importanţei conferită acestei
ramuri într-un stat de drept, pentru o bună dezvoltare a relaţiilor sociale. Studentul
trebuie să îşi însuşească cunoştinţele din domeniul dreptului constituţional, în strânsă
conexiune cu cele din domeniul celorlalte ramuri de drept, astfel încât să devină
capabil de a înţelege regimul juridic specific rapoartelor de drept constituţional, a
noţiunilor şi principiilor fundamentale ale acestei ramuri .
Studentul trebuie să fie capabil să explice rolul şi importanţa ramurii de drept
constituţional în sistemul de drept românesc.
7.2 Obiectivele specifice
 Dezvoltarea unei gândiri juridice complexe şi a unui limbaj specific, înţelegerea şi
cunoaşterea aprofundată a legislaţiei în domeniu, precum şi a procedurilor de aplicare
a acestora;
 Însuşirea noţiunilor de drept constituţional;
 Aprofundarea cunoştinţelor de specialitate dobândite până în prezent şi
extinderea ariei cunoştinţelor studenţilor prin însuşirea unor instituţii juridice specifice
dreptului constituţional;
 Consolidarea cunoştinţelor şi sistematizarea lor.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. CONCEPTUL DE
APARIŢIE. EVOLUŢIE

Metode de predare
DREPT.

NOŢIUNE.

Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, studenţii fiind atraşi în
dezbateri, prin supunerea discuţiilor
a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire
de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul)
şi conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul, studiul
de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii, probleme,
lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea simulatoarelor, a
jocurilor didactice).
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Observaţii

2 ore
Suportul de curs în format
electronic va putea fi accesat de
către toţi studenţii prin contul
personal la debutul activităţii prin
intermediul Platformei de eLearning BlackBoard Academic
Suite;
Se
recomandă
studenţilor
parcurgerea prealabilă a suportului
de curs pentru a putea interacţiona
în timpul predării şi a referinţelor
bibliografice indicate.

2. DREPT CONSTITUŢIONAL – RAMURĂ A
SISTEMULUI DE DREPT. NOŢIUNE ŞI
IZVOARE
3. DREPT CONSTITUŢIONAL – RAMURĂ A
SISTEMULUI DE DREPT. RAPORT DE DREPT.
SUBIECTE. NORME
4. TEORIA CONSTITUŢIEI. NOŢIUNE ŞI
APARIŢIE
5. SUPREMAŢIA CONSTITUŢIEI. NOŢIUNE.
EFECTE. GARANŢII
6. CONSTITUŢIILE ROMÂNIEI. ACTE CU
CARACTER CONSTITUŢIONAL 1944-1948
7. CONSTITUŢIILE ROMÂNIEI DE LA 1948
PÂNĂ LA 1991
8.
DREPTURILE,
LIBERTĂŢILE
ŞI
ÎNDATORIRILE
FUNDAMENTALE
ALE
CETĂŢEANULUI.
NOŢIUNE,
APARIŢIE
PRINCIPII
9.
DREPTURILE,
LIBERTĂŢILE
ŞI
ÎNDATORIRILE
FUNDAMENTALE
ALE
CETĂŢEANULUI. CLASIFICĂRI
10. DREPTURI, LIBERTĂŢI ŞI ÎNDATORIRI
FUNDAMENTALE
ALE
CETĂŢEANULUI.
CETĂŢENIA ROMÂNĂ
11. REGIMUL CONSTITUŢIONAL AL STATULUI
ROMÂN.
CARACTERE,
FORMĂ
DE
GUVERNĂMÂNT
12. REGIMUL CONSTITUŢIONAL AL STATULUI
ROMÂN. STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA
ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
13. ORGANIZAREA PUTERILOR ÎN STAT.
PUTEREA DE STAT. TRĂSĂTURI
14. ORGANIZAREA PUTERILOR ÎN STAT.
SEPARAŢIA PUTERILOR, COLABORAREA
ACESTORA

Idem

Idem
2 ore

Idem

Idem
2 ore

Idem

Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore

Idem
Idem
Idem
Idem

Idem
2 ore

Idem

Idem
2 ore

Idem

Idem
2 ore

Idem

Idem
2 ore

Idem

Idem
2 ore

Idem

Idem
2 ore

Idem

Idem
2 ore

Bibliografie:
1. Munteanu Ana Maria, Drept constituţional şi instituţii politice I, curs universitar, Edtura Sitech, Craiova, 2016;
2. Gheorghe Uglean, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura România de Mâine, 2007, Bucureşti;
3. Munteanu Ana Maria, Drept constituţional şi instituţii politice, vol I – Note de curs;
4. Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007;
5. Dan Claudiu Dănişor, Constituţia României comentată, Editura Universitatea juridică, Bucureşti, 2009;
6. I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011;
7. Ionescu Cristian, Instituţii politice şi drept constituţional, Editura Universitatea, Bucureşti, 2007;
8. I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006;
9. Mircea Criste, Instituţii constituţionale contemporane, Editura de Vest, Bucureşti, 2011;
10. Ştefan Deaconu, Instituţii politice, Editura C..Beck, Bucureşti, 2012;
11. Tomescu C. Rodica, Raporturile dintre Guvern şi Parlament, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2012;
12. Selejan Gutan Bianca, Gutan Manuel, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015;
13. Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
8.2 Seminar/laborator
1. Conceptul de drept. Noţiune. Apariţie. Evoluţie

Metode de predare
Se dezbat elementele esenţiale
ale temelor parcurse pe acest
semestru
La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform
tematicii.

Observaţii
- Se dezbat elementele esenţiale ale
temelor parcurse pe acest semestru
- Se recomandă studenţilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul activităţilor de
seminar şi a referinţelor bibliografice
indicate
49

2. Drept constituţional – ramură a sistemului de
drept. Noţiune şi izvoare
3. Drept constituţional – ramură a sistemului de
drept. Raport de drept. Subiecte. Norme
4. Teoria Constituţiei. Noţiune şi apariţie

Studenţii vor lucra individual şi
vor rezolva speţele propuse la
finalul temei de aplicaţie.
Idem

5. Supremaţia Constituţiei. Noţiune. Efecte.
Garanţii
6. Constituţiile României. Acte cu caracter
constituţional 1944-1948
7. Constituţiile României de la 1948 până la
1991
8. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle
fundamentale ale cetăţeanului. Noţiune, apariţie
principii
9. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle
fundamentale ale cetăţeanului. Clasificări
10. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale
ale cetăţeanului. Cetăţenia română
11. Regimul constituţional al statului român.
Caractere, formă de guvernământ
12. Regimul constituţional al statului român.
Structura şi organizarea administrativ-teritorială
13. Organizarea puterilor în stat. Puterea de
stat. Trăsături
14. Organizarea puterilor în stat. Separaţia
puterilor, colaborarea acestora.

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Bibliografie:
1. Munteanu Ana Maria, Drept constituţional şi instituţii politice I, curs universitar, Edtura Sitech, Craiova, 2016;
2. Gheorghe Uglean, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura România de Mâine, 2007, Bucureşti;
3. Munteanu Ana Maria, Drept constitutional şi instituţii politice, vol I – Note de curs;
4. Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007;
5. Dan Claudiu Dănişor, Constituţia României comentată, Editura Universitatea juridică, Bucureşti, 2009;
6. I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011;
7. Ionescu Cristian, Instituţii politice şi drept constituţional, Editura Universitatea, Bucureşti, 2007;
8. I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006;
9. Mircea Criste, Instituţii constituţionale contemporane, Editura de Vest, Bucureşti, 2011;
10. Ștefan Deaconu, Instituţii politice, Editura C..Beck, Bucureşti, 2012;
11. Tomescu C. Rodica, Raporturile dintre Guvern şi Parlament, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2012;
12. Selejan Gutan Bianca, Gutan Manuel, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015;
13. Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5
50

10.1 Criterii de evaluare
Evaluarea la final de semestru
Evaluare 1 pe parcursul

Examen scris

10.3 Pondere din nota
finală
80%

Test pe parcursul semestrului

10%

10.2 Metode de evaluare

Seminar/laborator

semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Dreptului constituţional
şi instiţuţiilor politice I.

Data completării:
22.09.2015

Data avizării
în departament:
01.10.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Munteanu Ana Maria

Lect. univ. dr. Munteanu Ana Maria

Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPT CIVIL. (PARTEA GENERALĂ)
D/DRCV/1/1/4
Conf. univ. dr. Diaconu Constantin
Lect. univ. dr. Firică Manuel Cristian
2.6. Semestrul
1 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din4care: 3.2 curs
3.32seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56 din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 .Total ore studiu individual
3.8 .Total ore pe semestru
3.9. Număr de credite

DO

2
28
ore
40
20
30
2
2
94
150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Nu este cazul
4.2. de competenţe
 Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
 Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia.
5.2.
de
desfăşurare
a  Sală de seminar dotată cu tablă.
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept
concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic
şi în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Prin studierea disciplinei „Drept civil. (partea generală)” se urmăreşte
disciplinei
introducerea viitorilor practicieni şi teoreticieni în studiul dreptului civil, prin
familiarizarea lor cu termenii specifici şi aprofundarea noţiunilor fundamentale ale
dreptului civil, fără de care înţelegerea ulterioară a acestuia ar fi dificilă.
7.2 Obiectivele specifice
Cursul, fiind o introducere în studiul dreptului civil, are ca obiectiv construcţia unei
temelii trainice şi solide pentru continuarea studiului dreptului civil în anii următori. În
partea de început este abordată problematica persoanelor în calitatea lor de subiecte
de drept civil, fiind studiate instituţii precum capacitatea civilă (capacitatea de folosinţă
şi cea de exerciţiu). În continuare, sunt studiate normele de drept civil, raporturile de
drept civil, cu elementele pe care le presupun şi probaţiunea acestor raporturi. În
cuprinsul cursului, o importanţă deosebită o are şi teoria generală a actului juridic civil,
cu prezentarea condiţiilor de încheiere valabilă, a efectelor actului, precum şi a nulităţii
acestuia. În partea de final a cursului este studiată prescripţia extinctivă a dreptului la
acţiune pentru protejarea drepturilor subiective civile. Astfel, studenţii vor dobândi
cunoştinţe despre instituţii precum: rolul dreptului civil, principiile şi izvoarele acestei
ramuri de drept, raportul juridic civil, actul juridic, prescripţia extinctivă.
Astfel, obiectivele specifice urărite a fi atinse sunt următoarele:
- cunoasterea noţiunilor specifice dreptului civil;
- explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor
teoretice şi practice ale acestei discipline;
- cunoaşterea principiilor pe baza cărora funcţionează dreptul civil;
- capacitatea de a interpreta normele de drept civil în raport cu situaţiile concrete.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. DREPTUL CIVIL ÎN SISTEMUL
NAŢIONAL DE DREPT

2. DREPTUL CIVIL ÎN SISTEMUL
NAŢIONAL DE DREPT
3. TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI
OBIECTIV CIVIL
4. TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI
OBIECTIV CIVIL
5. RAPORTUL JURIDIC CIVIL
6. RAPORTUL JURIDIC CIVIL
7. RAPORTUL JURIDIC CIVIL
8. ACTUL JURIDIC CIVIL
9. ACTUL JURIDIC CIVIL
10. ACTUL JURIDIC CIVIL
11. PROBA DREPTURILOR
SUBIECTIVE CIVILE
12. PROBA DREPTURILOR
SUBIECTIVE CIVILE
13. PROTECŢIA JURIDICĂ A

Metode de predare
Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, studenţii fiind atraşi în
dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea,
instructajul) şi conversative
(conversaţia euristică, discuţia
colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii, probleme,
lucrări practice);

Observaţii
2 ore
 Suportul de curs în format electronic va putea
fi accesat de către toţi studenţii prin contul
personal la debutul activităţii prin intermediul
Platformei de e-Learning BlackBoard Academic
Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării şi a referinţelor
bibliografice indicate.
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
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DREPTURILOR SUBIECTIVE CIVILE
ŞI PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ
14. PROTECŢIA JURIDICĂ A
DREPTURILOR SUBIECTIVE CIVILE
ŞI PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ

- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea simulatoarelor,
a jocurilor didactice).

Idem
2 ore
Idem

Bibliografie:
1. Firică Manuel Cristian, Drept civil I şi II (Partea generală. Persoanele), Editura Sitech, Craiova, 2015;
2. Diaconu Constantin, Bică Gheorghe, Turcu Adina, Turcu Răzvan, Diaconu Cristian, Diaconu Laura, Drept civil. Curs
universitar, Editura Universitaria, Craiova, 2011;
3. Diaconu Constantin, Firică Cristian, Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Teste grilă. Editura Universitaria, Craiova,
2011;
4. Ungureanu Carmen Tamara, Drept civil. Partea generală, Persoanele – în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2012;
5. Boroi Gabriel, Anghelescu Carla Alexandra, Curs de drept civil. Partea generală – conform noului Cod civil, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2011;
6. Boroi Gabriel, Stănciulescu Liviu, Instituţii de drept civil – în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2012;
7. Boroi Gabriel, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediţia a IV-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010;
8. Boroi Gabriel, Pivniceru Mona Maria, Rădulescu Tudor Vlad, Irinescu Lucia, Drept civil. Partea generală. Explicaţii teoretice,
speţe şi grile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
9. Baias Flavius-Antoniu, Chelaru Eugen, Constantinovici Rodica, Macovei Ioan (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
10. Atanasiu Ana-Gabriela, (ş.a.), Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011;
11. Ungureanu Carmen Tamara, (ş.a.), Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. I, art. 1-952, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2012;
12. Ricu Carmen Simona, (ş.a.), Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. II, art. 953-1649, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2012;
13. Gavriş Dumitru Marcel, (ş.a.), Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. III, art. 1650-2664, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2012;
14. Terzea Viorel, Noul Cod civil adnotat cu jurisprudenţă şi doctrină, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
15. Nicolae Adina Georgeta, Uliescu Marilena, Instituţii de drept civil în noul Cod civil. Manual pentru uzul formatorilor SNG,
http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/ 06_01_2011_38060_ro.pdf, Bucureşti, 2010.
8.2 Seminar/laborator
1.
DREPTUL CIVIL ÎN SISTEMUL
NAŢIONAL DE DREPT
- Noţiuni introductive: precizări
terminologice; sistemul dreptului şi
diviziunile sale; aplicarea generală a
Codului civil; aplicarea prioritară a
tratatelor internaţionale privind drepturile
omului; aplicarea prioritară a dreptului
comunitar; dreptul comparat şi unificarea
dreptului.
- Definiţia şi importanţa dreptului civil.
- Principiile fundamentale ale dreptului
civil.
- Delimitarea dreptului civil de alte
ramuri de drept.
2.
TEORIA
GENERALĂ
A
DREPTULUI OBIECTIV CIVIL
- Noţiunea şi prezentarea izvoarelor
dreptului civil.
- Aplicarea legii civile.
- Interpretarea normelor de drept civil.
3. RAPORTUL JURIDIC CIVIL
- Noţiuni introductive: definiţia,
caracterele, izvoarele şi structura
raportului juridic civil.
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Metode de predare

La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform
tematicii.
Studenţii vor lucra individual şi vor
rezolva speţele propuse la finalul
temei de aplicaţie.

Observaţii

4 ore
Se recomandă studenţilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea interacţiona în
timpul activităţilor de seminar şi a referinţelor
bibliografice indicate.

Idem

Idem

- Subiectele raportului juridic civil:
categoriile, determinarea, pluralitatea, şi
schimbarea subiectelor de drept civil.
- Capacitatea civilă.
- Conţinutul raportului juridic civil:
noţiune şi structură; clasificarea
drepturilor subiective; recunoaşterea,
ocrotirea şi exercitarea drepturilor
subiective civile; clasificarea obligaţiilor
civile.
- Obiectul raportului juridic civil:
bunurile.
4. ACTUL JURIDIC CIVIL
- Noţiune actului juridic civil.
- Clasificarea actului juridic civil.
- Condiţiile actului juridic civil:
capacitatea de a încheia acte juridice
civile; consimţământul; viciile de
consimţământ.
- Obiectul actului juridic civil; cauza
actului juridic civil.
- Forma actului juridic civil: forma
cerută ad validitatem; forma ceruta ad
probationem; forma cerută pentru
opozabilitate faţă de terţi.
5. ACTUL JURIDIC CIVIL
- Modalităţile actului juridic civil:
termenul; condiţia; sarcina.
- Efectele actului juridic civil: reguli de
determinare a efectelor actului juridic
civil; principiile efectelor actului juridic
civil.
- Nulitatea actului juridic civil:
categoriile de nulităţi ale actului juridic
civil; cauzele de nulitate.
6. PROBA
DREPTURILOR
SUBIECTIVE CIVILE
- Noţiuni generale privind
proba drepturilor subiective civile. Noţiunea, obiectul şi sarcina probei.
- Mijloacele de probă: proba prin
înscrisuri.
- Mijloacele de probă: proba
testimonială; mărturisirea; prezumţiile;
raportul de expertiză.
7. PROTECŢIA JURIDICĂ A
DREPTURILOR SUBIECTIVE CIVILE ŞI
PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ
- Noţiuni introductive: protecţia
juridică a drepturilor subiective civile;
atitudinea titularului dreptului; acţiunea
civilă; ideea curgerii timpului şi instituţia
prescripţiei extinctive.
Definiţia
şi
reglementarea
prescripţiei extinctive.
Caracterul
normelor
care
reglementează prescripţia extinctivă.
- Natura juridică, funcţiile şi
delimitarea prescripţiei extinctive de alte
instituţii juridice: delimitarea faţă de

Idem

Idem

Idem

Idem
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prescripţia achizitivă; delimitarea faţă de
termenul extinctiv; delimitarea faţă de
decădere.
- Efectul şi principiile prescripţiei
extinctive.
- Domeniul prescripţiei extinctive:
domeniul
în
cadrul
drepturilor
patrimoniale; domeniul în categoria
drepturilor personale nepatrimoniale.
- Termenele de prescripţie extinctivă:
categorii de termene; prezentarea
termenelor.
- Cursul prescripţiei extinctive:
• începutul prescripţiei extinctive;
• suspendarea prescripţiei extinctive:
cauzele de suspendare, efectele
suspendării prescripţiei extinctive;
• întreruperea prescripţiei extinctive:
cauzele de întrerupere; efectele
întreruperii prescripţiei extinctive;
• repunerea în termenul de
prescripţie: termenul de repunere în
termenul de prescripţie; efectul repunerii
în termen; cum operează repunerea în
termen;
• împlinirea (calculul) prescripţiei
extinctive.
- Regimul general al termenelor de
decădere: termenul de decădere; calculul
termenelor.
Bibliografie:
1. Firică Manuel Cristian, Drept civil I şi II (Partea generală. Persoanele), Editura Sitech, Craiova, 2015;
2. Diaconu Constantin, Bică Gheorghe, Turcu Adina, Turcu Răzvan, Diaconu Cristian, Diaconu Laura, Drept civil. Curs
universitar, Editura Universitaria, Craiova, 2011;
3. Diaconu Constantin, Firică Cristian, Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Teste grilă. Editura Universitaria,
Craiova, 2011;
4. Ungureanu Carmen Tamara, Drept civil. Partea generală, Persoanele – în reglementarea noului Cod civil, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2012;
5. Boroi Gabriel, Anghelescu Carla Alexandra, Curs de drept civil. Partea generală – conform noului Cod civil, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2011;
6. Boroi Gabriel, Stănciulescu Liviu, Instituţii de drept civil – în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2012;
7. Boroi Gabriel, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediţia a IV-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010;
8. Boroi Gabriel, Pivniceru Mona Maria, Rădulescu Tudor Vlad, Irinescu Lucia, Drept civil. Partea generală. Explicaţii
teoretice, speţe şi grile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
9. Baias Flavius-Antoniu, Chelaru Eugen, Constantinovici Rodica, Macovei Ioan (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe
articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
10. Atanasiu Ana-Gabriela, (ş.a.), Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011;
11. Ungureanu Carmen Tamara, (ş.a.), Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. I, art. 1-952, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2012;
12. Ricu Carmen Simona, (ş.a.), Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. II, art. 953-1649, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2012;
13. Gavriş Dumitru Marcel, (ş.a.), Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. III, art. 1650-2664, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2012;
14. Terzea Viorel, Noul Cod civil adnotat cu jurisprudenţă şi doctrină, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
15. Nicolae Adina Georgeta, Uliescu Marilena, Instituţii de drept civil în noul Cod civil. Manual pentru uzul formatorilor
SNG, http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/ 06_01_2011_38060_ro.pdf, Bucureşti, 2010.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
10. Evaluare
10.3 Pondere din nota
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
finală
Evaluarea la final de
10.4 Curs
Examen scris
80%
semestru
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.5 Seminar/laborator
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Dreptului civil.
(Partea generală).

Data completării:
22.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Conf. univ. dr. Diaconu Constantin

Lect. univ. dr. Firică Manuel Cristian

Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. CIOCOIU Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept

2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

I

DREPT ROMAN I
D/DRCV/1/1/5
Lect. univ. dr. Diaconescu Amelia Mihaela
Lect. univ. dr. Diaconescu Amelia Mihaela
2.6.
Semestrul

1

2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
3.4 .Total ore din planul de învăţământ
42 din care: 3.5 curs

2
28

E

2.8.Regimul
disciplinei

DO

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
3.8 .Total ore pe semestru
3.9. Număr de credite

1
14
ore
40
20
19
2
2
83
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Nu este cazul
4.2 de competenţe
 Nu este cazul

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
 Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia
5.2.
de
desfăşurare
a  Sală de seminar dotată cu tablă.
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept
concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic
şi în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1
disciplinei

Obiectivul

general

7.2 Obiectivele specifice

al  Cursul oferă posibilitatea studenţilor de a cunoaşte conceptele de bază
privitoare la: originile şi izvoarele dreptului roman, persoanele şi capacitatea
juridică, situaţia sclavilor, familia şi drepturile reale din dreptul roman;
 Acumulare şi aprofundare de cunoştinţe specifice dreptului roman;
 Acumulare de cunoştinţe referitoare la instituţiile dreptului roman prin
comparaţie cu dreptul naţional şi dreptul internaţional privind influenţele dreptului
roman.
 Capacitate de sintetizare şi interpretare a informaţiilor primite, de rezolvare a
unor probleme de bază şi extinderea la probleme specifice;
 Corelarea, interpretarea, utilizarea, compararea cunoştiinţelor acumulate din
dreptul roman cu sistemul legislativ actual;
 Capacitatea de a lucra în echipă;
 Posibilitatea transpunerii în practică a cunoştinţelor dobândite;
 Capacitatea de înţelegere şi interpretare teoretică şi practică a noţiunilor
studiate;
 Capacitatea de a utiliza limba, instrumentele şi noţiunile specifice dreptului
roman.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE. OBIECTUL
ŞI IMPORTANŢA DREPTULUI ROMAN

2. ISTORIA SOCIALĂ ŞI POLITICĂ A
ROMEI
3
IZVOARELE DREPTULUI ROMAN
4. PROCEDURA CIVILĂ ÎN DREPTUL
ROMAN.
PROCEDURA
LEGISACŢIUNILOR
5. PROCEDURA CIVILĂ ÎN DREPTUL
ROMAN. PROCEDURA FORMULARĂ
6. PROCEDURA CIVILĂ ÎN DREPTUL
ROMAN.
PROCEDURA
EXTRAORDINARĂ
7. PERSOANELE ÎN DREPTUL ROMAN.
CAPACITATEA
JURIDICĂ
A
PERSOANELOR. SCLAVII
8. PERSOANELE ÎN DREPTUL ROMAN.
OAMENII LIBERI
9. PERSOANELE ÎN DREPTUL ROMAN.
FAMILIA ÎN DREPTUL ROMAN
10.PERSOANELE ÎN DREPTUL ROMAN.
PERSOANELE JURIDICE.TUTELA ŞI
CURATELA
11.DREPTURILE REALE. BUNURILE.
POSESIUNEA
12.
DREPTURILE
REALE.

Metode de predare

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului.
Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi
în dezbateri.
Metode didactice utilizate în procesul de
predare (clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire de
cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul),
lectura explicativă, lectura independentă,
etc.
Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:
- metode de observare directă (observarea
sistematică şi independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul modelelor;
- instruire programată şi învăţare asistată de
calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări
practice);
- metode de învăţare prin acţiune simulată
(folosirea simulatoarelor, a jocurilor
didactice).

Observaţii
2 ore

Sportul de curs în format
electronic va putea fi accesat de
către toţi studenţii prin contul
personal la debutul activităţii prin
intermediul Platformei de eLearning BlackBoard Academic
Suite;

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a suportului
de curs pentru a putea interacţiona
în timpul predării şi a referinţelor
bibliografice indicate.
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
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PROPRIETATEA
13. DREPTURILE REALE.D REPTURILE
REALE ASUPRA BUNULUI ALTUIA
14. SERVITUŢIILE
PREDIALE
ŞI
SERVITUŢIILE PERSONALE

1994;

Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem

Bibliografie:
1. Amelia Diaconescu şi coloboratorii, Drept Roman I, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2015;
2. Amelia Diaconescu, Drept Roman I, Suport curs, în sistem Blackboard learn - Biblioteca virtuală ;
3. Amelia Diaconescu , Drept Roman I, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2014;
4. Gheorghe Bică şi colaboratorii, Drept roman, vol. I, Editura Sitech, Craiova, 2004;
5. Emil Molcuţ, Drept roman, Editura Helios, Craiova, 2002;
6. Theodor Sâmbrian, Drept roman, Editura Helios, Craiova, 2001;
7. Cocoş Ştefan , Drept roman. Breviar, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000;
8. Teodor Sâmbrian, Principii, instituţii şi texte celebre în dreptul roman, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă Şansa,

9. Popa Vasile, Drept privat roman, Bucureşti, Editura ALL Beck, 2004 ;
10. Instituţiile lui Iustinian, traducere şi note Vladimir Hanga, Mircea Dan Bob, ediţia a 2-a, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2009;
11. Dan Oancea, Introducere în dreptul roman, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009;
12. Emil Molcuţ, Drept privat roman, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
13. Mircea Dan Bob, Obligaţia contractuală în dreptul roman, cu trimiteri comparative la Codul Civil, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2015;
14. Cristinel Murzea, Anamaria Bianov, Crestomaţie de texte juridice latine, Editura Romprint, 2006;
15.Valerius Ciucă, Drept roman. Lecţiuni, 2 vol., Univ. Al.I. Cuza din Iaşi, 2014;
16. Mircea Dan Bob, Manual elementar de drept privat roman, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

1. Noţiuni introductive. Obiectul şi importanţa
dreptului roman. Istoria socială şi politică a
Romei
2. Izvoarele dreptului roman. Procedura civilă
în dreptul roman. Procedura legisacţiunilor
3. Procedura civilă în dreptul roman.
Procedura formulară. Procedura civilă în dreptul
roman. Procedura extraordinară
4. Persoanele în dreptul roman. Capacitatea
juridică a persoanelor. Sclavii. Persoanele în
dreptul roman. Oamenii liberi
5. Persoanele în dreptul roman. Familia în
dreptul roman. Persoanele în dreptul roman.
Persoanele juridice.Tutela şi curatela
6. Drepturile reale. Bunurile. Posesiunea
Drepturile reale. Drepturile reale asupra bunului
altuia
7. Seminar recapitulativ în vederea pregătirii
sesiunii de examene

1994;

La fiecare seminar, se vor
realiza dezbateri şi analize
privind înţelegerea fenomenelor,
conceptelor şi evenimentelor
studiate conform tematicii.

2 ore
Se recomandă studenţilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul activităţilor de
seminar şi a referinţelor bibliografice
indicate.

Bibliografie:
1. Amelia Diaconescu şi coloboratorii, Drept Roman I, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2015;
2. Amelia Diaconescu, Drept Roman I, Suport curs, în sistem Blackboard learn - Biblioteca virtuală ;
3. Amelia Diaconescu , Drept Roman I, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2014;
4. Gheorghe Bică şi colaboratorii, Drept roman, vol. I, Editura Sitech, Craiova, 2004;
5. Emil Molcuţ, Drept roman, Editura Helios, Craiova, 2002;
6. Theodor Sâmbrian, Drept roman, Editura Helios, Craiova, 2001;
7. Cocoş Ştefan , Drept roman. Breviar, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000;
8. Teodor Sâmbrian, Principii, instituţii şi texte celebre în dreptul roman, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă Şansa,
9. Popa Vasile, Drept privat roman, Bucureşti, Editura ALL Beck, 2004 ;
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10. Instituţiile lui Iustinian, traducere şi note Vladimir Hanga, Mircea Dan Bob, ediţia a 2-a, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2009;
11. Dan Oancea, Introducere în dreptul roman, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009;
12. Emil Molcuţ, Drept privat roman, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
13. Mircea Dan Bob, Obligaţia contractuală în dreptul roman, cu trimiteri comparative la Codul Civil, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2015;
14. Cristinel Murzea, Anamaria Bianov, Crestomaţie de texte juridice latine, Editura Romprint, 2006;
15. Valerius Ciucă, Drept roman. Lecţiuni, 2 vol., Univ. Al.I. Cuza din Iaşi, 2014;
16. Mircea Dan Bob, Manual elementar de drept privat roman, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.3 Pondere din nota
finală
80%

Evaluarea la final de semestru
Examen scris
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Dreptului roman I.

Data completării:
23.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Diaconescu Amelia
Mihaela

Lect. univ. dr. Diaconescu Amelia Mihaela

Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. CIOCOIU Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
ECONOMIE
2.2. Codul disciplinei
D/DRCV/1/1/6
2.3. Titularul activităţilor de curs
Lect. univ. dr. Sandu Ionel
2.4. Titularul activităţilor de
Lect. univ. dr. Sandu Ionel
seminar
2.5. Anul de studiu
I
2.6. Semestrul I
2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Număr de credite

DO
1
14
ore
17
7
6
1
2
33
75

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Nu este cazul
4.2. de competenţe
 Nu este cazul

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului  Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia.
5.2. de desfăşurare a  Sală de seminar dotată cu tablă.
seminarului/ laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

62

3

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al  Cursul oferă studentului posibilitatea de a accede la cunoaşterea structurii şi a
disciplinei
conceptelor fundamentale ale economiei de piaţă, a mecanismelor de funcţionare a
acesteia la nivelul agenţilor economici, a tipurilor de piaţă existente, a rolului
fundamental al concurenţei ca motor în procesul dezvoltării economice. Cunoaşterea
economiei şi aprofundarea perspectivei sale ne va ajuta să conducem o afacere sau
să ne gestionăm finanţele, dar acestea nu sunt obiectivele sale prioritare. Producţia,
repartiţia, schimbul şi consumul bunurilor şi serviciilor sunt puse în discuţie din
punctul de vedere al interesului societăţii şi nu în mod strict din punctul de vedere al
interesului propriu.
 Prin predarea disciplinei Economie se urmăreşte cunoaşterea de către studenţi a
7.2 Obiectivele specifice
conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a
dobândirii de competenţe specifice cu privire la: resursele economice şi trebuinţele
economice, metoda în ştiinţa economică, monedă, economie de piaţă, economie de
schimb, economie naturală, cerere, ofertă, echilibrul pieţei şi efectul variaţiilor ofertei şi
cererii, elasticitatea cererii şi a ofertei, preţ, formarea preţurilor, concurenţă, proprietate
şi libertate economică, agenţi economici, tipuri de organizare a afacerilor unei firme,
fluxurile economice şi circuitul economic, piaţă şi sistem de pieţe, comportamentul
consumatorului şi al producătorului, factorii de producţie şi eficienţa utilizării acestora,
costul de producţie, veniturile aduse de factorii de producţie, piaţa muncii, piaţa
monetară şi echilibrul monetar, piaţa capitalurilor, piaţa valutară, imperfecţiunile pieţei
şi intervenţia guvernamentală în economia de piaţă, eşecul pieţelor şi teoria bunăstării.
Astfel, obiectivele specifice urmărite a fi atinse sunt următoarele:
- cunoaşerea noţiunilor specifice de natură economică;
- explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor
teoretice şi practice ale acestei discipline;
- cunoaşterea principiilor pe baza cărora funcţionează economia;
- capacitatea de a interpreta normele economice în raport cu situaţiile concrete.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
15.ECONOMIA
ŞI
ŞTIINŢA
ECONOMICĂ. OBIECTUL DE STUDIU
AL ECONOMIEI POLITICE. Nevoile
umane şi resursele economice. Raritatea
şi alegerea. Caracterul legic al
economiei. Activitatea economică şi
structurile ei. Ştiinţa economică. Obiectul
de studiu al economiei. Metoda în ştiinţa
economică
16.
METODA
ÎN
ŞTIINŢA
ECONOMICĂ
17.CARACTERIZAREA ECONOMIEI DE
PIAŢĂ Economia de schimb: geneză şi
tipuri. Moneda. Economia de piaţă
contemporană – caracteristici şi tipuri ale
acesteia. Proprietatea şi libertatea
economică. Agenţii economici. Tipuri de
organizare a afacerilor unei firme.
Fluxurile
economice
şi
circuitul
economic.
18.PIAŢA. CEREREA. OFERTA. Piaţa:
tipologie şi rol. Sistemul de pieţe.
Cererea. Funcţia cererii. Elasticitatea
cererii.
Oferta.
Funcţia
ofertei.
Elasticitatea ofertei. Echilibrul pieţei.
Efectul variaţiilor ofertei şi cererii.
19.COMPORTAMENTUL
CONSUMATORULUI.
Bunurile

Metode de predare
Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, studenţii fiind atraşi în
dezbateri.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea,
instructajul) şi conversative
(conversaţia euristică, discuţia
colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe

Observaţii
2 ore
 Suportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toţi studenţii prin
contul personal la debutul activităţii prin
intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării şi a referinţelor
bibliografice indicate;
2 ore
Idem

2 ore
Idem

2 ore
Idem
2 ore
Idem
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economice: trăsăturile şi clasificarea lor. acţiune directă (exerciţii, probleme,
Utilitatea. Aprecierea cardinală a utilităţii.
lucrări practice);
Calitatea mărfii. Valoarea. Teoria - metode de învăţare prin acţiune
obiectivă şi teoria subiectivă a valorii.
simulată (folosirea simulatoarelor,
a jocurilor didactice).
20.
COMPORTAMENTUL
PRODUCĂTORULUI ŞI COMBINAREA
FACTORILOR
DE
PRODUCŢIE.
Prelegere cu ajutorul
Sistemul contemporan al factorilor de
videoproiectorului.
Cursul va fi
producţie. Definirea factorilor de
producţie. Eficienţa utilizării factorilor de interactiv, studenţii fiind atraşi în
dezbateri.
producţie. Funcţia de producţie.
Metode didactice utilizate în
Randamentul, productivitatea utilizării
procesul de predare
factorilor de producţie. Comportamentul
(clasice/moderne)
producătorului şi reducerea costului.
Metode de transmitere şi
Opţiunea producătorului.
însuşire de cunoştinţe:
21.
COSTUL DE PRODUCŢIE.
Costul de producţie: definire. Mărimea şi - de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea,
tipologia costului. Tipuri de cost. Analiza
instructajul) şi conversative
pe termen scurt. Analiza pe termen lung.
(conversaţia euristică, discuţia
Relaţia dintre cost şi productivitate.
colectivă, problematizarea);
22.
CONCURENŢA ŞI FORMAREA
de
comunicare scrisă (lucrul cu
PREŢURILOR. Concurenţa: conţinutul,
manualul), lectura explicativă,
formele şi funcţiile acesteia. Formarea
lectura independentă, etc.
preţurilor pe diverse pieţe. Intervenţia
statului în domeniul preţurilor. Firmele Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
multinaţionale şi strategiile lor.
metode
de
observare directă
23.
REMUNERAREA FACTORILOR
(observarea
sistematică şi
DE PRODUCŢIE. Salariul. Profitul.
independentă, experimentul,
Dobânda. Renta.
studiul de caz);
24.
PIAŢA MUNCII. Conţinutul şi
- metode de studiu cu ajutorul
trăsăturile pieţei forţei de muncă. Cererea
modelelor;
şi oferta de forţă de muncă. Echilibrul şi
instruire
programată
şi învăţare
structura pieţei muncii.
asistată
de
calculator.
25.
PIAŢA
MONETARĂ
ŞI
ECHILIBRUL MONETAR. Băncile şi
Metode bazate pe acţiune:
instituţiile financiare. Masa monetară şi
metode
de învăţare bazate pe
agregatele monetare. Cererea şi oferta
acţiune
directă
(exerciţii, probleme,
de monedă. Echilibrul pieţei monetare.
lucrări
practice);
Instrumentele politicii monetare.
metode
de
învăţare
prin acţiune
26.
PIAŢA CAPITALULUI. Piaţa
simulată
(folosirea
simulatoarelor,
capitalului: piaţa secundară şi piaţa
a jocurilor didactice).
primară; cursul, randamentul şi câştigul.
Cererea şi oferta de capital financiar.
Randamentul banilor investiţi şi rata
dobânzii bancare. Bursa de valori şi rolul
său în economie.
27.
PIAŢA VALUTARĂ. Conceptul
de valută; clasificarea valutelor. Aspecte
generale. Cursul valutar şi factorii care îl
influenţează. Categorii de operaţiuni
valutare şi operatori pe piaţa valutară.
Consecinţe ale modificării cursului valutar
28.
IMPERFECŢIUNILE PIEŢEI ŞI
INTERVENŢIA GUVERNAMENTALĂ.
Eşecul de piaţă. Situaţii de eşec al
pieţelor. Eşecul pieţelor şi teoria
bunăstării

2 ore
Idem

2 ore
Idem

2 ore
Idem

2 ore
Idem
2 ore
Idem

2 ore
Idem

2 ore
Idem

2 ore
Idem

2 ore
Idem

Bibliografie:
1. Gheorghe Bică, Elena Bică, Ionel Sandu, Economie, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2014;
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2. Constantin Posea, Valentin Posea, Economie politică, Editura Psihomedia, Sibiu, 2003;
3. Adam Smith, Avuţia natională, vol I, Editura Academiei, Bucureşti, 1962;
4. Alvin Toffler, Al treilea val, Editura Politica, Bucureşti, 1983;
5. Niţă Dobrotă, Dicţionar de economie, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
6. Constantin Popescu, Dumitru Ciucur, Economie, Editura Economică, Bucureşti,1999;
7. Manoilescu Mihail, Forţele naţionale productive şi comerţul exterior, Editura Ştiinţifica şi Enciclopedică, Bucureşti,1986;
8. Frois, Gilbert Abraham, Economie politică, Editura Humanitas, Bucureşti,1994;
9. Gary Bercker, Comportamentul uman – o abordare economică, Editura All, Bucureşti, 1994;
10. Paul Samuelson, Economics, Librairie Armand Colin, Paris, 1969;
11. J. M. Keynes, Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970;
12. Costin Kiritescu, Moneda, Mica enciclopedie, Editura Ştiinţifica şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

1.
Scurtă incursiune în istoria
gândirii economice. Economia şi ştiinţa
economică. Obiectul de studiu al
economiei. Metoda în ştiinţa economică
2. Caracterizarea economiei de piaţă.
Piaţa. Cererea. Oferta
3. Comportamentul consumatorului.
Comportamentul
producătorului
şi
combinarea factorilor de producţie
4. Costul de producţie. Concurenţa şi
formarea preţurilor
5. Remunerarea factorilor de producţie.
Piaţa muncii
6. Piaţa monetară şi echilibrul monetar.
Piaţa capitalului
7. Piaţa valutară. Imperfecţiunile pieţei şi
intervenţia guvernamentală

La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform
tematicii. Studenţii vor lucra
individual şi vor rezolva exerciţiile
propuse la finalul temei de
aplicaţie.

2 ore
 Se recomandă studenţilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea interacţiona
în timpul activităţilor de seminar şi a
referinţelor bibliografice indicate.

Bibliografie:
1. Gheorghe Bică, Elena Bică, Ionel Sandu, Economie, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2014;
2. Constantin Posea, Valentin Posea, Economie politică, Editura Psihomedia, Sibiu, 2003;
3. Adam Smith, Avuţia natională, vol I, Editura Academiei, Bucureşti, 1962;
4. Alvin Toffler, Al treilea val, Editura Politica, Bucureşti, 1983;
5. Niţă Dobrotă, Dicţionar de economie, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
6. Constantin Popescu, Dumitru Ciucur, Economie, Editura Economică, Bucureşti,1999;
7. Manoilescu Mihail, Forţele naţionale productive şi comerţul exterior, Editura Ştiinţifica şi Enciclopedică,
Bucureşti,1986;
8. Frois, Gilbert Abraham, Economie politică, Editura Humanitas, Bucureşti,1994;
9. Gary Bercker, Comportamentul uman – o abordare economică, Editura All, Bucureşti, 1994;
10. Paul Samuelson, Economics, Librairie Armand Colin, Paris, 1969;
11. J. M. Keynes, Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970;
12. Costin Kiritescu, Moneda, Mica enciclopedie, Editura Ştiinţifica şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Evaluarea la final de semestru

Examen tip grilă

80%
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10.5 Seminar/laborator

Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Economiei.

Data completării:
24.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Sandu Ionel

Lect. univ. dr. Sandu Ionel

Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. CIOCOIU Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
LIMBA ENGLEZA I
D/DRCV/1/1/7
Lect. univ. dr. Goga-Vigaru Roxana Petruţa
2.6. Semestrul 1
2.7. Tipul de evaluare Cv

2.8.Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
- 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
din care: 3.5 curs
- 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
22
3.8. Total ore pe semestru
50
3.9. Număr de credite
2

DO
2
28
ore
9
7
5
1
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Nu este cazul
4.2. de competenţe
 Nu este cazul
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
 Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia.
5.2. de desfăşurare a  Sală de seminar dotată cu tablă.
seminarului/laboratorului

Competenţe
profesionale







Competenţe
transversale

6. Competenţele specifice acumulate

 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil;
 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă, cu respectarea palierelor ierarhice;
 Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, în
limba engleză.

Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din limba engleză generală;
Dezvoltarea abilităţilor de înţelegere orală şi scrisă;
Identificarea ideilor centrale ale unui text scris sau oral;
Selectarea şi sintetizarea informaţiei necesare dintr-un text dat;
Aplicarea în mod practic a cunoştinţelor de gramatică dobândite în cadrul cursului.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al  Studentul trebuie să dobândească termenii generali şi juridici în limba engleză şi să
disciplinei
fie capabil să comunice în timpul orelor de seminar. De asemenea, trebuie să fie
capabil să recunoască şi să folosească anumite structuri gramaticale.
7.2 Obiectivele specifice

 Dezvoltarea competenţelor de comunicare - scris şi oral în limba engleză;
 Identificarea ideilor centrale ale unui text scris sau oral;
 Însuşirea vocabularului de specialitate din domeniul dreptului, în limba engleză.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie
8.2 Seminar/laborator
1. Hello ! Meeting people - Vocabulary

2. Hello! Meeting people- Verbal tenses
3. Being a student- Vocabulary
4. Being a student- Verbal tenses and sequence of
tenses
5. Communication- Vocabulary
6. Communication - Verbal tenses – revision
7. Revising verbal tenses, exercises and translations
8. Education. Career - Collocations
9. Going shopping – Modal verbs
10. Travelling- Vocabulary
11. Travelling- Passive Voice and Prepositions
12. Sports and hobbies - Vocabulary Compound nouns
and collocations
13. Sports and hobbies - Compound nouns and
collocations
14. Revison exercises

Metode de predare
Observaţii
Prelegere cu ajutorul
2 ore
videoproiectorului.
- Suportul de curs este distribuit
Cursul va fi interactiv, studenţii studenţilor pe cale electronică
fiind atraşi în dezbateri.
la debutul activităţii.
- Se recomandă studenţilor
Metode didactice utilizate în parcurgerea
prealabilă
a
procesul de predare
suportului de curs pentru a
(clasice/moderne)
putea interacţiona în timpul
Metode de transmitere şi
predării.
însuşire de cunoştinţe:
2 ore
- de comunicare orală,
Idem
expozitive (povestirea,
2 ore
descrierea, instructajul) şi
Idem
conversative (conversaţia
2 ore
euristică, discuţia colectivă,
Idem
problematizarea);
2 ore
- de comunicare scrisă (lucrul
Idem
cu manualul), lectura
2 ore
explicativă, lectura
Idem
independentă, etc.
2 ore
Metode de învăţare dirijată
Idem
sau nedirijată:
2 ore
- metode de observare directă
Idem
(observarea sistematică şi
2 ore
independentă, experimentul,
Idem
studiul de caz);
2 ore
- metode de studiu cu ajutorul
Idem
modelelor;
2 ore
- instruire programată şi
Idem
învăţare asistată de calculator.
2 ore
Metode bazate pe acţiune:
Idem
- metode de învăţare bazate
2 ore
pe acţiune directă (exerciţii,
Idem
probleme, lucrări practice);
2 ore
- metode de învăţare prin
Idem
acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor
didactice).

Bibliografie:
1. Goga-Vigaru, Roxana-Petruţa, Limba engleză - curs universitar pentru studenţii din anul I, Editura Sitech, Craiova, 2016;
2. Goga-Vigaru, Roxana-Petruţa, Limba engleză I I- note de curs, postate la adresa http://sjea-dj.spiruharet.ro/drept/bibliotecavirtuala-drept/65-sinteze-%C8%99i-liste-de-subiecte-drept;
3. Rădulescu, Adina, A Practical English Handbook for Law Students, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006;
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4. Barbu, A., Chirimbu, S. English language for daily use, Editura Fundaţiei Romania de Mâine, Bucureşti, 2006;
5. Firică, C. ,Curs de limbă engleză - partea I, Editura Sitech Craiova, 2006;
6. S.Jone & Greg White, Getting Ahead, Heinemann, 1994.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- Discutarea conţinutului disciplinei şi a cerinţelor din curs cu specialişti din cadrul Departamentului de limbaje
specializate – Universitatea Spiru Haret Bucureşti.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală
80%

Evaluarea la final de semestru
Examen tip grilă
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în Limba engleză I.

10.5 Seminar/laborator

Data completării:
24.09.2015
Data avizării
în departament:
01.10.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Goga-Vigaru RoxanaPetruţa
Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. CIOCOIU Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE II
D/DRCV/1/2/8
Lect. univ. dr. Munteanu Ana Maria
Lect. univ. dr. Munteanu Ana Maria
2.6.Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Număr de credite

DO
2
28
ore
40
20
30
2
2
94
150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Nu este cazul
4.2. de competenţe
 Nu este cazul

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet.
5.2. de desfăşurare a
Sală de seminar dotată cu tablă.
seminarului/laboratorului
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CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Disciplina studiată urmăreşte ca finalitate: conştientizarea de către student a
rolului dreptului constituţional în cadrul societăţii noastre, a importanţei conferitE
acestei ramuri într-un stat de drept, pentru o bună dezvoltare a relaţiilor sociale.
Studentul trebuie să-şi însuşească cunoştinţele din domeniul dreptului
constituţional, în strânsă conexiune cu cele din domeniul celorlalte ramuri de drept,
astfel încât să devină capabil de a înţelege regimul juridic specific rapoartelor de drept
constituţional, a noţiunilor şi principiilor fundamentale ale acestei ramuri .
Studentul trebuie să fie capabil să explice rolul şi importanţa ramurii de drept
constituţional în sistemul de drept românesc.
 dezvoltarea unei gândiri juridice complexe şi a unui limbaj specific, înţelegerea şi
cunoaşterea aprofundată a legislaţiei în domeniu, precum şi a procedurilor de aplicare
a acestora;
 însuşirea noţiunilor de drept constituţional;
 aprofundarea cunoştinţelor de specialitate dobândite până în prezent şi extinderea
ariei cunoştinţelor studenţilor prin însuşirea unor instituţii juridice specifice dreptului
constituţional;
 consolidarea cunoştinţelor şi sistematizarea lor.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. OMBUDSMAN. NOŢIUNE ŞI EVOLUŢIE.
OMBUDSMAN ÎN ROMÂNIA. ATRIBUŢII.
INCOMPATIBILITĂŢI
ŞI
IMUNITĂŢI.
STRUCTURA AVOCATULUI POPORULUI ÎN
ROMÂNIA

2. PARTIDELE POLITICE. DEFINIŢIE.
PARTIDELE POLITICE ŞI ALTE ASOCIAŢII CU
CARACTER POLITIC. REGULILE DE
FUNCŢIONARE A PARTIDELOR POLITICE
3. FUNCŢII ALE PARTIDELOR POLITICE.

Metode de predare
Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, studenţii fiind atraşi în
dezbateri, prin supunerea discuţiilor a
unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în procesul
de predare (clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire de
cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul, studiul de
caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări
practice);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea simulatoarelor, a
jocurilor didactice).
2 ore
Idem
2 ore

Observaţii
- Suportul de curs în format
electronic va putea fi accesat de
către toţi studenţii prin contul
personal la debutul activităţii prin
intermediul Platformei de eLearning BlackBoard Academic
Suite;
- Se recomandă studenţilor
parcurgerea
prealabilă
a
suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării şi a
referinţelor bibliografice indicate.
2 ore

Idem

Idem

Idem
2 ore
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CATEGORII ŞI TIPURI DE PARTIDE
POLITICE.
SISTEMUL
PARTIDELOR
POLITICE. PARTIDELE POLITICE ÎN
ROMÂNIA
4. SISTEMUL ELECTORAL. CONSIDERAŢII
GENERALE. DREPTURILE ELECTORALE.
DREPTUL LA VOT
5. SISTEMUL ELECTORAL PARTEA 2
ORGANIZAREA ALEGERILOR. STABILIREA
REZULTATELOR. INFLUENŢA SISTEMULUI
ELECTORAL ASUPRA VIEŢII POLITICE
6. PARLAMENTUL. FUNCŢII ŞI STRUCTURA
INTERNĂ
7.
PARLAMENTUL.
ORGANIZAREA
ACESTUIA. STATUTUL DEPUTAŢILOR ŞI
SENATORILOR
8. PARLAMENTUL. ACTE. CONSIDERAŢII
GENERALE
9. REFERENDUM. TERMINOLOGIE ŞI
EVOLUŢIE
CONSTITUŢIONALĂ
A
INSTITUŢIEI
10. PREŞEDINTELE ÎN ROMÂNIA. EVOLUŢIE.
ROL ŞI ATRIBUŢII. MANDAT. ACTE ŞI
RESPONSABILITĂŢI
11. GUVERNUL. AUTORITATE EXECUTIVĂ.
ROL. STRUCTURĂ. PRIM MINISTRU.
ORGANIZARE APARATULUI EXECUTIV
12.
STRUCTURA.
PRIM
MINISTRU.
ORGANIZARE APARATULUI EXECUTIV
13. AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ.
PRINCIPII FUNDAMENTALE. PRINCIPIUL
SEPARAŢIEI PUTERILOR ÎN STAT
14. INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA
EUROPEANĂ.
IMPLICAŢII
CONSTITUŢIONALE. CONSECINŢE ALE ADOPTĂRII
ACQUISULUI COMUNITAR

2 ore

2 ore

Idem
2 ore

Idem
2 ore

Idem
2 ore

Idem
2 ore

Idem
2 ore
Idem
2 ore

Idem
2 ore
Idem
2 ore

Idem
2 ore
Idem
2 ore

Idem
2 ore
Idem
2 ore

Idem
2 ore

Idem
2 ore

Idem
2 ore

Idem
2 ore

Idem
2 ore
Idem
2 ore

Idem
2 ore
Idem
2 ore

Idem
2 ore

Idem
2 ore

Bibliografie:
1. Munteanu Ana Maria, Drept constituţional şi instituţii politice II, curs universitar, Edtura Sitech, Craiova, 2016;
2. Gheorghe Uglean, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura România de Mâine, 2007, Bucureşti;
3. Munteanu Ana Maria, Drept constituţional şi instituţii politice, vol I – Note de curs;
4.Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007;
5. Dan Claudiu Dănişor, Constituţia României comentată, Editura Universitatea Juridică, Bucureşti, 2009;
6. I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011;
7. Ionescu Cristian, Instituţii politice şi drept constituţional, Editura Universitatea, Bucureşti, 2007;
8. I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006;
9. Mircea Criste, Instituţii constituţionale contemporane, Editura de Vest,Bucureşti, 2011;
10. Ştefan Deaconu, Instituţii politice, Editura C..Beck, 2012;
11. Tomescu C. Rodica, Raporturile dintre Guvern şi Parlament, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2012;
12. Selejan Gutan Bianca, Gutan Manuel, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015;
13. Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
8.2 Seminar/laborator
1. Ombudsman. Noţiune şi
Ombudsman
în
România.
Incompatibilităţi
şi
imunităţi.
Avocatului Poporului în România
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evoluţie.
Atribuţii.
Structura

Metode de predare
- Se dezbat elementele
esenţiale ale temelor parcurse
pe acest semestru;
- La fiecare seminar, se vor
face aplicaţii practice, conform
tematicii.
- Studenţii vor lucra individual şi

Observaţii
- Se dezbat elementele esentiale ale
temelor parcurse pe acest semestru;
- Se recomandă studenţilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul activităţilor de
seminar şi a referinţelor bibliografice
indicate.

2. Partidele politice. Definiţie. Partidele politice
şi alte asociaţii cu caracter politic. Regulile de
funcţionare a partidelor politice
3. Funcţii ale partidelor politice. Categorii şi
tipuri de partide politice. Sistemul partidelor
politice. Partidele politice în România
4. Sistemul electoral. Consideraţii generale.
Drepturile electorale. Dreptul la vot
5. Sistemul electoral partea 2
Organizarea alegerilor. Stabilirea rezultatelor.
Influenţa sistemului electoral asupra vieţii
politice
6. Parlamentul. Funcţii şi structură internă

vor rezolva speţele propuse la
finalul temei de aplicaţie.
Idem

2 ore

Idem

Idem
2 ore

Idem

Idem
2 ore
Idem
2 ore

Idem

Idem

7. Parlamentul. Organizarea acestuia. Statutul
deputaţilor şi senatorilor
8. Parlamentul. Acte. Consideraţii generale

Idem

9. Referendum. Terminologie şi evoluţie
constituţională a instituţiei

Idem

10. Preşedintele în România. Evoluţie. Rol şi
atribuţii. Mandat. Acte şi responsabilităţi
11. Guvernul. Autoritate executivă. Rol.
Structura. Prim Ministru. Organizare aparatului
executiv
12. Structura. Prim Ministru. Organizare
aparatului executiv
13. Autoritatea judecătorească. Principii
fundamentale. Principiul separaţiei puterilor în
stat
14. Integrarea României în Uniunea Europeană.
Implicaţii constituţionale. Consecinţe ale
adoptării acquisului comunitar

Idem

Idem

Idem
Idem
Idem
Idem

Idem
2 ore

Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore

Bibliografie:
1. Munteanu Ana Maria, Drept constituţional şi instituţii politice II, curs universitar, Edtura Sitech, Craiova, 2016;
2. Gheorghe Uglean, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura România de Mâine, 2007, Bucureşti;
3. Munteanu Ana Maria, Drept constituţional şi instituţii politice, vol I – Note de curs;
4.Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007;
5. Dan Claudiu Dănişor, Constituţia României comentată, Editura Universitatea Juridică, Bucureşti, 2009;
6. I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011;
7. Ionescu Cristian, Instituţii politice şi drept constituţional, Editura Universitatea, Bucureşti, 2007;
8. I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006;
9. Mircea Criste, Instituţii constituţionale contemporane, Editura de Vest,Bucureşti, 2011;
10. Ştefan Deaconu, Instituţii politice, Editura C..Beck, 2012;
11. Tomescu C. Rodica, Raporturile dintre Guvern şi Parlament, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2012;
12. Selejan Gutan Bianca, Gutan Manuel, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015;
13. Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
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10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Evaluarea la final de
semestru
Evaluare 1 pe parcursul
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
semestrului

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Examen oral

80%

Test pe parcursul semestrului

10%

Test pe parcursul semestrului

10%

10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Dreptului constituţional
şi instituţiilor politice II.

Data completării:
24.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Munteanu Ana Maria

Lect. univ. dr. Munteanu Ana Maria

Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. CIOCOIU Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPT CIVIL.(PERSOANELE)
D/DRCV/1/2/9
Conf. univ. dr. Diaconu Constantin
Lect. univ. dr. Firică Cristian Manuel
2.6. Semestrul 2
2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

DO

2
28
ore
40
20
30
2
2
94
150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Nu este cazul
4.2. de competenţe
 Nu este cazul

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
 Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia.
5.2. de desfăşurare a  Sală de seminar dotată cu tablă.
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Prin studierea disciplinei „Drept civil. Persoanele” se urmăreşte însuşirea şi
aprofundarea de către studenţi a particularităţilor subiectelor dreptului civil. Studenţii
vor dobândi cunoştinţe despre capacitatea civilă a persoanei fizice şi a persoanei
juridice, despre modalităţile de identificare a acestora, despre reorganizarea şi
încetarea persoanei juridice.
7.2 Obiectivele specifice
 înţelegerea corectă a termenilor, noţiunilor, principiilor de specialitate şi a dobândirii
de competenţe specifice cu privire la persoana fizică şi persoana juridică;
 aprofundarea conţinutului normelor dreptului civil, precum şi a doctrinei şi
jurisprudenţei va ţine seama de cadrul normativ în vigoare şi practica relevantă în
materie, studentul însuşindu-şi un mod de gândire logico-juridic corect;
 studentul trebuie să fie capabil să explice principiile şi regulile specifice instituţiilor
juridice analizate şi să interpreteze corect normele juridice aplicabile;
 studentul trebuie să poată determina corect deosebirea dintre capacitatea de
folosinţă şi capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice sau juridice, dar şi să cunoască
momentele de început şi încetarea ale acestora;
 studentul va trebui să poată identifica atât persoana fizică cât şi pe cea juridică,
folosindu-se de atributele de identificare ale acestora.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. PERSOANA FIZICĂ – CAPACITATEA
CIVILĂ A PERSOANEI FIZICE –
CAPACITATEA DE FOLOSINŢĂ:
- noţiunea;
- caracterele;
- începutul capacităţii de folosinţă;

2. PERSOANA FIZICĂ – CAPACITATEA
CIVILĂ A PERSOANEI FIZICE –
CAPACITATEA DE FOLOSINŢĂ:
- conţinutul;
- încetarea capacităţii de folosinţă.
3. PERSOANA FIZICĂ – CAPACITATEA
CIVILĂ A PERSOANEI FIZICE –
CAPACITATEA DE EXERCIŢIU:
- definiţia;
- etapele;
- caracterele juridice;
- conţinutul capacităţii de exerciţiu.
4. PERSOANA FIZICĂ – NOŢIUNEA ŞI
MIJLOACELE
IDENTIFICĂRII
PERSOANEI FIZICE:
- noţiunea de persoană fizică; respectul
fiinţei umane şi a drepturilor ei inerente;
- atributele de identificare a persoanei
fizice:
- cetăţenia;
- numele de familie;
5. PERSOANA FIZICĂ
- prenumele;
- pseudonimul şi porecla;
- domiciliul;
- reşedinţa;
- starea civilă (definiţie; delimitarea stării
civile de folosinţa stării civile; acţiunile de
stare civilă);
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Metode de predare
Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, studenţii fiind atraşi în
dezbateri, prin supunerea discuţiilor
a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire
de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul)
şi conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul, studiul
de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii, probleme,
lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea simulatoarelor, a
jocurilor didactice).

Observaţii
2 ore
 Suportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toţi studenţii prin
contul personal la debutul activităţii prin
intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul predării şi a
referinţelor bibliografice indicate.
2 ore
Idem

2 ore
Idem

2 ore
Idem

2 ore
Idem

6. PERSOANA FIZICĂ
- starea civilă (înregistrările de stare civilă;
organizarea înregistrărilor de stare civilă,
actele de stare civilă; reconstituirea şi
întocmirea ulterioară a actelor de stare
civilă; anularea, modificarea, rectificarea
ori completarea actelor de stare civilă şi a
menţiunilor de pe acestea; dovada stării
civile);
7. PERSOANA FIZICĂ –
Ocrotirea
persoanei fizice prin mijloace de drept civil:
- protecţia specială a copilului
reglementată de Legea nr. 272/2004;
- autoritatea părintească;
8. PERSOANA FIZICĂ
- tutela copilului;
9. PERSOANA FIZICĂ
- curatela copilului;
- ocrotirea interzisului judecătoresc;
10. PERSOANA FIZICĂ
- ocrotirea persoanei fizice prin curatelă.
11. PERSOANA JURIDICĂ
- definiţie, elemente constitutive,
clasificare;
- înfiinţarea persoanei juridice;
- controlul public al persoanelor juridice.
12. PERSOANA JURIDICĂ – Identificarea
persoanei juridice
- noţiunea;
- elemente privind identificarea persoanei
juridice;
- alte atribute de identificare;
- natura juridică şi ocrotirea atributelor de
identificare.
13. PERSOANA JURIDICĂ – Capacitatea
civilă a persoanei juridice
- definiţia;
- structura:
- capacitatea de folosinţă a persoanei
juridice (început şi încetare);
- capacitatea de exerciţiu a persoanei
juridice (noţiunea, reglementarea, data
dobândirii, conţinutul, încetarea)
14. PERSOANA JURIDICĂ
- funcţionarea persoanei juridice;
- dispoziţii speciale;
- reorganizarea persoanei juridice;
- încetarea persoanei juridice: dizolvarea,
lichidarea.

2 ore
Idem

2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2 ore
Idem

2 ore
Idem

2 ore
Idem

2 ore
Idem

Bibliografie:
1. Firică Manuel Cristian, Drept civil I şi II (Partea generală. Persoanele), Editura Sitech, Craiova, 2015;
2. Diaconu Constantin, Bică Gheorghe, Turcu Adina, Turcu Răzvan, Diaconu Cristian, Diaconu Laura, Drept civil. Curs
universitar, Editura Universitaria, Craiova, 2011;
3. Diaconu Constantin, Firică Cristian, Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Teste grilă. Editura Universitaria, Craiova,
2011;
4. Ungureanu Carmen Tamara, Drept civil. Partea generală, Persoanele – în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2012;
5. Boroi Gabriel, Anghelescu Carla Alexandra, Curs de drept civil. Partea generală – conform noului Cod civil, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2011;
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6. Boroi Gabriel, Stănciulescu Liviu, Instituţii de drept civil – în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2012;
7. Boroi Gabriel, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediţia a IV-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010;
8. Boroi Gabriel, Pivniceru Mona Maria, Rădulescu Tudor Vlad, Irinescu Lucia, Drept civil. Partea generală. Explicaţii teoretice,
speţe şi grile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
9. Baias Flavius-Antoniu, Chelaru Eugen, Constantinovici Rodica, Macovei Ioan (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
10. Atanasiu Ana-Gabriela, (ş.a.), Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011;
11. Ungureanu Carmen Tamara, (ş.a.), Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. I, art. 1-952, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2012;
12. Ricu Carmen Simona, (ş.a.), Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. II, art. 953-1649, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2012;
13. Gavriş Dumitru Marcel, (ş.a.), Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. III, art. 1650-2664, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2012;
14. Terzea Viorel, Noul Cod civil adnotat cu jurisprudenţă şi doctrină, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
15. Nicolae Adina Georgeta, Uliescu Marilena, Instituţii de drept civil în noul Cod civil. Manual pentru uzul formatorilor SNG,
http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/ 06_01_2011_38060_ro.pdf, Bucureşti, 2010.
8.2 Seminar/laborator
1. Persoana fizică – Capacitatea civilă a
persoanei fizice – capacitatea de folosinţă:
- noţiunea;
- caracterele;
- începutul capacităţii de folosinţă;
- conţinutul;
- încetarea capacităţii de folosinţă.
2. Persoana fizică – Capacitatea civilă a
persoanei fizice – capacitatea de exerciţiu:
- definiţia;
- etapele;
- caracterele juridice;
- conţinutul capacităţii de exerciţiu.
3. Persoana fizică – Noţiunea şi mijloacele
identificării persoanei fizice:
- noţiunea de persoană fizică; respectul
fiinţei umane şi a drepturilor ei inerente;
- atributele de identificare a persoanei fizice:
- cetăţenia;
- numele de familie;
- prenumele;
- pseudonimul şi porecla;
- domiciliul;
- reşedinţa;
- starea civilă (definiţie; delimitarea stării
civile de folosinţa stării civile; acţiunile de
stare civilă; înregistrările de stare civilă;
organizarea înregistrărilor de stare civilă,
actele de stare civilă; reconstituirea şi
întocmirea ulterioară a actelor de stare
civilă; anularea, modificarea, rectificarea
ori completarea actelor de stare civilă şi
a menţiunilor de pe acestea; dovada
stării civile);
4. Persoana fizică – Ocrotirea persoanei
fizice prin mijloace de drept civil:
- protecţia specială a copilului reglementată
de Legea nr. 272/2004;
- autoritatea părintească;
- tutela copilului;
- curatela copilului;
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Metode de predare

Observaţii
4 ore
Se recomandă studenţilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea interacţiona
în timpul activităţilor de seminar şi a referinţelor
bibliografice indicate.

Idem

- La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform
tematicii.
- Studenţii vor lucra individual şi
vor rezolva speţele propuse la
finalul temei de aplicaţie.

Idem

Idem

- ocrotirea interzisului judecătoresc;
- ocrotirea persoanei fizice prin curatelă.
5.Persoana juridică
- definiţie, elemente constitutive, clasificare;
- înfiinţarea persoanei juridice;
- controlul public al persoanelor juridice.
Persoana juridică – Identificarea persoanei
juridice:
- noţiunea;
- elemente privind identificarea persoanei
juridice;
- alte atribute de identificare;
- natura juridică şi ocrotirea atributelor de
identificare.
6. Persoana juridică – Capacitatea civilă a
persoanei juridice
- definiţia;
- structura:
- capacitatea de folosinţă a persoanei
juridice (început şi încetare);
- capacitatea de exerciţiu a persoanei
juridice (noţiunea, reglementarea, data
dobândirii, conţinutul, încetarea)
7. Persoana juridică
- funcţionarea persoanei juridice;
- dispoziţii speciale;
- reorganizarea persoanei juridice;
- încetarea persoanei juridice: dizolvarea,
lichidarea.

Idem

Idem

Idem

Bibliografie:
1. Firică Manuel Cristian, Drept civil I şi II (Partea generală. Persoanele), Editura Sitech, Craiova, 2015;
2. Diaconu Constantin, Bică Gheorghe, Turcu Adina, Turcu Răzvan, Diaconu Cristian, Diaconu Laura, Drept civil. Curs
universitar, Editura Universitaria, Craiova, 2011;
3. Diaconu Constantin, Firică Cristian, Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Teste grilă. Editura Universitaria,
Craiova, 2011;
4. Ungureanu Carmen Tamara, Drept civil. Partea generală, Persoanele – în reglementarea noului Cod civil, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2012;
5. Boroi Gabriel, Anghelescu Carla Alexandra, Curs de drept civil. Partea generală – conform noului Cod civil, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2011;
6. Boroi Gabriel, Stănciulescu Liviu, Instituţii de drept civil – în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2012;
7. Boroi Gabriel, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediţia a IV-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010;
8. Boroi Gabriel, Pivniceru Mona Maria, Rădulescu Tudor Vlad, Irinescu Lucia, Drept civil. Partea generală. Explicaţii
teoretice, speţe şi grile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
9. Baias Flavius-Antoniu, Chelaru Eugen, Constantinovici Rodica, Macovei Ioan (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe
articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
10. Atanasiu Ana-Gabriela, (ş.a.), Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011;
11. Ungureanu Carmen Tamara, (ş.a.), Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. I, art. 1-952, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2012;
12. Ricu Carmen Simona, (ş.a.), Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. II, art. 953-1649, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2012;
13. Gavriş Dumitru Marcel, (ş.a.), Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. III, art. 1650-2664, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2012;
14. Terzea Viorel, Noul Cod civil adnotat cu jurisprudenţă şi doctrină, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
15. Nicolae Adina Georgeta, Uliescu Marilena, Instituţii de drept civil în noul Cod civil. Manual pentru uzul formatorilor SNG,
http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/ 06_01_2011_38060_ro.pdf, Bucureşti, 2010.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
79

▪ Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
▪ Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
▪ În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Evaluarea la final de
Examen oral
80%
semestru
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.5 Seminar/laborator
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Dreptului civil.
(Persoanele).
10.4 Curs

Data completării:
24.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Conf. univ. dr. Diaconu Constantin

Lect. univ. dr. Firică Cristian Manuel

Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. CIOCOIU Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPT ROMAN II
D/DRCV/1/2/10
Lect.univ.dr.Diaconescu Amelia Mihaela
Lect.univ.dr.Diaconescu Amelia Mihaela
2.6. Semestrul 2 2.7. Tipul de evaluare E

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs

2

2.8.Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator

3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Număr de credite

DO
1
14
ore
40
10
30
1
2
83
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Nu este cazul
4.2. de competenţe
 Nu este cazul

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.

Competenţe
transversale

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
 Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia.
5.2.
de
desfăşurare
a  Sală de seminar dotată cu tablă.
seminarului/laboratorului

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Cursul oferă posibilitatea studenţilor de a cunoaşte conceptele de bază privitoare
la: originile şi izvoarele dreptului roman, persoanele şi capacitatea juridică, situaţia
sclavilor, familia şi drepturile reale din dreptul roman;
 Acumulare şi aprofundare de cunoştinţe specifice dreptului roman;
 Acumulare de cunoştinţe referitoare la instituţiile dreptului roman prin comparaţie
cu dreptul naţional şi dreptul internaţional privind influenţele dreptului roman.
7.2 Obiectivele specifice
 Capacitate de sintetizare şi interpretare a informaţiilor primite, de rezolvare a unor
probleme de bază şi extinderea la probleme specifice;
 Corelarea, interpretarea, utilizarea, compararea cunoştiinţelor acumulate din
dreptul roman cu sistemul legislativ actual;
 Capacitatea de a lucra în echipă;
 Posibilitatea transpunerii în practică a cunoştinţelor dobândite;
 Capacitatea de înţelegere şi interpretare teoretică şi practică a noţiunilor studiate;
 Capacitatea de a utiliza limba, instrumentele şi noţiunile specifice dreptului
roman.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. SUCCESIUNILE. SUCCESIUNEA
LEGALĂ
2. SUCCESIUNILE. SUCCESIUNEA
TESTAMENTARĂ
3. SUCCESIUNILE. SUCCESIUNEA
DEFERITĂ CONTRA TESTAMENTULUI.
DOBÂNDIREA ŞI APĂRAREA
MOŞTENIRII. LEGATE ŞI FIDEICOMISE
4. OBLIGAŢIILE. NOŢIUNEA,
CLASIFICAREA ŞI ELEMENTELE
CONTRACTELOR
5. OBLIGAŢIILE. EXECUTAREA
OBLIGAŢIILOR. NEEXECUTAREA
OBLIGAŢIILOR
6. OBLIGAŢIILE. STINGEREA
OBLIGAŢIILOR. TRANSFERUL
OBLIGAŢIILOR
7. OBLIGAŢIILE. GARANŢIILE ÎN
DREPTUL ROMAN
8. IZVOARELE OBLIGAŢIILOR.
CONTRACTELE FORMALE SAU
SOLEMNE
9. IZVOARELE OBLIGAŢIILOR.
CONTRACTELE REALE
10. IZVOARELE OBLIGAŢIILOR.
CONTRACTELE CONSENSUALE
11. IZVOARELE OBLIGAŢIILOR.
CONTRACTELE NENUMITE. PACTELE
SANCŢIONATOARE
12. IZVOARELE OBLIGAŢIILOR.
OBLIGAŢII NĂSCUTE DIN DELICTE
13. OBLIGAŢII CVASICONTRACTUALE
14. OBLIGAŢII CVASIDELICTUALE

Metode de predare

Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, studenţii fiind atraşi în
dezbateri.
Metode didactice utilizate în procesul
de predare (clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire de
cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul, studiul de
caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări
practice);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea simulatoarelor, a
jocurilor didactice).

Observaţii

2 ore
 Suportul de curs în format
electronic va putea fi accesat de
către toţi studenţii prin contul
personal la debutul activităţii prin
intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se
recomandă
studenţilor
parcurgerea prealabilă a suportului
de curs pentru a putea interacţiona în
timpul predării şi a referinţelor
bibliografice indicate.

Bibliografie:
1. Amelia Diaconescu şi coloboratorii, Drept Roman II, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2015;
2. Amelia Diaconescu, Drept Roman II, Suport curs, în sistem Blackboard learn - Biblioteca virtuală;
3. Amelia Diaconescu, Drept Roman II, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2014;
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1994;

4. Gheorghe Bică şi colaboratorii, Drept roman, vol. I, Editura Sitech, Craiova, 2004;
5. Emil Molcuţ, Drept roman, Editura Helios, Craiova, 2002;
6. Theodor Sâmbrian, Drept roman, Editura Helios, Craiova, 2001;
7. Ştefan Cocoş, Drept roman. Breviar, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000;
8. Sâmbrian Teodor, Principii, instituţii şi texte celebre în dreptul roman, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă Şansa,

9. Popa Vasile, Drept privat roman, Bucureşti, Editura ALL Beck, 2004 ;
10. Instituţiile lui Iustinian, traducere şi note Vladimir Hanga, Mircea Dan Bob, ediţia a 2-a, Universul
Juridic, Bucureşti, 2009;
11. Dan Oancea, Introducere în dreptul roman, C.H.Beck, Bucureşti, 2009;
12. Emil Molcuţ, Drept privat roman, Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
13. Mircea Dan Bob, Obligaţia contractuală în dreptul roman, cu trimiteri comparative la Codul Civil, Universul Juridic,
Bucureşti, 2015;
14. Cristinel Murzea, Anamaria Bianov, Crestomaţie de texte juridice latine, Romprint, 2006;
15. Valerius Ciucă, Drept roman. Lecţiuni, 2 vol., Editura Univ. Al.I. Cuza din Iaşi, 2014;
16. Mircea Dan Bob, Manual elementar de drept privat roman, Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

1. Succesiunile. Succesiunea legală.
Succesiunea testamentară.
2. Obligaţiile. Noţiunea, clasificarea şi
elementele contractelor. Executarea obligaţiilor
3. Obligaţiile. Stingerea obligaţiilor. Transferul
obligaţiilor
4. Izvoarele obligaţiilor. Contractele formale sau
solemne
5. Izvoarele obligaţiilor. Contractele reale.
ontractele consesnsuale

La fiecare seminar, se vor realiza
dezbateri şi analize privind
înţelegerea fenomenelor,
conceptelor şi evenimentelor
studiate conform tematicii.

2 ore
Se recomandă studenţilor
parcurgerea suportului de curs
pentru a putea interacţiona în timpul
activităţilor de seminar şi a
referinţelor bibliografice indicate.

6. Izvoarele obligaţiilor. ontractele nenumite.
Pactele sancţionatoare
7. Izvoarele obligaţiilor. Obligaţii născute din
delicte

1994;

Bibliografie:
1. Amelia Diaconescu şi coloboratorii, Drept Roman II, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2015;
2. Amelia Diaconescu, Drept Roman II, Suport curs, în sistem Blackboard learn - Biblioteca virtuală;
3. Amelia Diaconescu, Drept Roman II, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2014;
4. Gheorghe Bică şi colaboratorii, Drept roman, vol. I, Editura Sitech, Craiova, 2004;
5. Emil Molcuţ, Drept roman, Editura Helios, Craiova, 2002;
6. Theodor Sâmbrian, Drept roman, Editura Helios, Craiova, 2001;
7. Ştefan Cocoş, Drept roman. Breviar, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000;
8. Sâmbrian Teodor, Principii, instituţii şi texte celebre în dreptul roman, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă Şansa,

9. Popa Vasile, Drept privat roman, Bucureşti, Editura ALL Beck, 2004 ;
10. Instituţiile lui Iustinian, traducere şi note Vladimir Hanga, Mircea Dan Bob, ediţia a 2-a, Universul
Juridic, Bucureşti, 2009;
11. Dan Oancea, Introducere în dreptul roman, C.H.Beck, Bucureşti, 2009;
12. Emil Molcuţ, Drept privat roman, Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
13. Mircea Dan Bob, Obligaţia contractuală în dreptul roman, cu trimiteri comparative la Codul Civil, Universul Juridic,
Bucureşti, 2015;
14. Cristinel Murzea, Anamaria Bianov, Crestomaţie de texte juridice latine, Romprint, 2006;
15. Valerius Ciucă, Drept roman. Lecţiuni, 2 vol., Editura Univ. Al.I. Cuza din Iaşi, 2014;
16. Mircea Dan Bob, Manual elementar de drept privat roman, Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală
80%

Evaluarea la final de semestru
Examen oral
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Dreptului roman II.

Data completării:
25.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Diaconescu Amelia
Mihaela

Lect. univ. dr. Diaconescu Amelia Mihaela

Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. CIOCOIU Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii
2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
INFORMATICĂ JUDICIARĂ
D/DRCV/1/2/11
Prof. univ. dr. Laura Gavrilă (fostă Ştefănescu)
Prof. univ. dr. Laura Gavrilă (fostă Ştefănescu)
2.6. Semestrul
2
2.7. Tipul de evaluare
E

2.8.Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2. curs
1
3.3. seminar/laborator
3.4 .Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
108
3.8. Total ore pe semestru
150
3.9. Număr de credite
6

DO
2
14
ore
42
30
32
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Nu este cazul
4.2. de competenţe
 Nu este cazul

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
 Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia.
5.2.
de
desfăşurare
a
 Seminariile se desfăşoară în loboratoare dotate cu computere şi acces la Internet.
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate
▪ Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor juridice pentru inserţia
profesională în instituţii publice şi/sau private;
▪ Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor
mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate;
▪ Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională;
▪ Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale;
Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din domeniul juridic, în mod cooperant, flexibil şi eficient.
CT 1 Înţelegerea şi utilizarea curentă a termenilor şi conceptelor din literatura de specialitate
CT 2 Cultivarea vocaţiei de a inova pornind de la îmbinarea între o „chemarea personală” şi o sumă de deprinderi însuşite
prin practică (obţinut odată cu rodul transmutării în înţelegere a unui fundament solid de cunoştinţe dobândite prin spirit
autodidact şi prin educaţie intelectuală sistematică);
CT 3 Prelucrarea unor informaţii obţinute din literatura de specialitate şi confruntarea cu rezultatele experimentale, de
laborator, sau practice în formularea unor argumente şi decizii;
CT 4 Capacitate de sintetizare şi interpretare a informaţiilor primite, de rezolvare a unor probleme de bază şi extinderea la
probleme specifice.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Obiectivul general al disciplinei vizează familiarizarea studenţilor cu
elemente de bază ale noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie utilizate în
documentarea automatizată în domeniul juridic, dar şi în gestionarea documentelor
judiciare şi/sau administrative. Programa de studiu prevede analiza comparativă şi
studiul detailat a mai multor sisteme informaţionale utilizate în activitatea juridică,
administrativă. Software-ul utilizat/studiat va acoperi practic toată gama de activităţi
a unui specialist contemporan în domeniu.
7.2 Obiectivele specifice
- Cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a
termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: date informaţii-cunoştinţe, societate informaţională, tehnologii informaţionale;
- Înţelegerea corelaţiei dintre sistemul informaţional şi sistemul informatic
în domeniul juridic;
- Cunoaşterea structurii unui sistem informatic juridic şi a funcţiilor
componentelor acestuia (doctrină, jurisprudenţă, legislaţie), cunoaşterea
modalităţilor eficiente de utilizare a informaticii în activităţile juridice, sistem
electronic de calcul – componente funcţionale, model conceptual de funcţionare,
sisteme de operare pentru calculatoare, reţele de calculatoare, arhitectură şi
protocoale de comunicaţie, sistemul de operare Windows, gestionarea dosarelor şi
fişierelor, procesarea textelor.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1.Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în
activitatea judiciară. Principalele
componente
funcţionale ale unui calculator. Modelul conceptual de
funcţionare al calculatorului
2. Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în
activitatea judiciară. Sisteme de operare pentru
calculatoare. Definire. Funcţii principale. Tipuri.
Concepte de bază
3. Informatica juridică documentară. Caracteristicile
generale ale sistemelor de documentare juridical
automatizată. Specificitatea limbajului juridic
4. Informatica juridică documentară. Programe de
documentare juridică. Documentarea în Internet.
Internet şi securitatea informaţiilor
5. Informatizarea sistemului judiciar. Stadiul actual al
informatizării sistemului judiciar şi tendinţele sale
viitoare
6. Informatizarea sistemului judiciar. Aplicaţii software
utilizate în cadrul informatizării sistemului judiciar
7. Contractele informatice. Tipuri şi particularităţi ale
contractelor informatice
8. Contractele informatice. Forme de contracte
electronice
9. Protecţia programelor informatice. Programele
informatice. Definire şi tipuri
10. Protecţia programelor informatice. Dreptul de autor
pentru programele informatice
11. Ameninţări şi vulnerabilităţi ale sistemelor
informaţionale. Tipuri de ameninţări: fundamentale,
indirecte şi care facilitează pentru ”poziţionare”.
12. Ameninţări şi vulnerabilităţi ale sistemelor
informaţionale. Vulnerabilităţi asociate sistemelor
informatice
13. Infracţiuni informatice. Consideraţii generale
asupra infracţiunilor informatice şi criminalităţii
informatice
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Metode de predare

 Interacţiunea cu studenţii
este regulă de predare.
 Prelegerile sunt axate pe
utilizarea de suport powerpoint şi pe acces la resurse
multimedia.

Observaţii

 Suportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică la
debutul activităţii.
 Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării.

14. Infracţiuni informatice. Analiza juridică a
infracţiunilor informatice
Bibliografie:
[1] Barbu, I.A. (2014). Introducere în criminalitatea informatică, Editura Sitech, Craiova.
[2] Mareş, D., Mihai, G., Mareș, V. (2006). Informatică generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
[3] Moise, A.C. (2011). Metodologia investigării criminalistice a infracţiunilor economice, Editura Universul Juridic, Bucureşti.
[4] Popescu, A. (2009). Despre afacerile online si problemele lor juridice, Editura Universul Juridic, Bucureşti.
[5] Ştefănescu L., Moise A.C. (2014). Informatică judiciară (curs în tehnologie IFR), Editura ASERS Publishing, Craiova.
[6] Ştefănescu, L. (2005). Informatica de la A …la….Z, Editura Universitaria, Craiova.
[7] Ştefănescu, A., Ştefănescu, L., Dincă, S. (2007). Fundamente teoretice şi prectice ale tehnologiei informaţiei, Editura
Universitaria.
[8] Vasiu, I., Vasiu, L. (2011). Criminalitatea în Cyberspaţiu, Editura Universul Juridic, Bucureşti.
[9] Vasiu, I., Vasiu, L. (2009). Informatică juridică şi Drept informatic, Editura Albastră, Cluj-Napoca.
*** Berkman Center for Internet & Society at Harvard University (2011). Technology and Access to Justice, May 19,
2011, http://cyber.law.harvard.edu/node/6853
8.2 Seminar/laborator
Metode de
Observaţii
predare
1. Reţele de calculatoare. Definire. Tipuri. Caracteristici
Se va utiliza sistemul de
principale ale reţelelor. Topologie şi echipamente de
operare Windows pentru a interacţiona
comunicaţie. Arhitectură şi protocoale de comunicaţie.
cu computerul, a organiza informaţia în
fişiere şi directoare şi a cunoaşte
2. Sistemul de operare Windows 98-2000 Me, XP,
diverse software de aplicaţii.
Win7, Win8. Elementele ecranului Windows. Elemente
constructive Windows (ferestre, meniuri, casete de
Se va utiliza MS Word pentru
dialog).
a realiza aplicaţii privind crearea,
editarea, salvarea şi protecţia unui
3. Tehnici de procesare a textelor
La fiecare
document Word
4. Tehnici de procesare a tabelelor
laborator, se vor face
Se va utiliza MS Word pentru
5. Baze de date şi sisteme pentru informare şi
aplicaţii practice, conform a realiza aplicaţii privind lucrul cu
documentare privind literatura juridică (locale şi pe
tematicii.
tabele. Crearea, formatarea, efectuarea
Internet): structuri de date, relaţii, funcţiuni, comparaţii,
de calcule şi sortări, inserarea de
aprecieri critice
cămpuri şi controale într-un tabel.
6. Structurarea optimă a bazei de date legislative
româneşti; cerinţe de ameliorare a calităţii datelor, a
limbajului juridic şi a tehnicii legislative
Se va utiliza MS Excel pentru
7. Avizarea informatică a proiectelor de acte normative
a realiza aplicaţii privind utilizarea şi
exploatarea bazelor de date.
Bibliografie:
[1] Allman, K., Laurito, J., Loh, M. (2011). Financial Simulation Modeling in Excel: A Step-by-Step Guide, Wiley Finance
Edition.
[2] Mareş, D., Mihai, G., Mareș, V. (2006). Informatică generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
[3] Mareş, M., Mareș, V., Mihai, G. (2006). Fundamentele informaticii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
[4] Popescu, A. (2009). Despre afacerile online si problemele lor juridice, Editura Universul juridic, Bucureşti.
[5] Scott Proctor, K. (2009). Building Financial Models with Microsoft Excel, a Guide for Business Professionals, John
Wiley&Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, USA.
[6] Ştefănescu L., Moise A.C. (2014). Informatică judiciară (curs în tehnologie IFR), Editura ASERS Publishing, Craiova.
[7] Ştefănescu, L. (2005), Informatica de la A …la….Z, Editura Universitaria, Craiova.
[8] Ştefănescu, A., Ştefănescu, L., Dincă, S. (2007). Fundamente teoretice şi prectice ale tehnologiei informaţiei, Editura
Universitaria.
[9] Vasiu, I., Vasiu, L. (2007). Afaceri electronice: Aspecte legale, tehnice şi manageriale, Editura Albastră, Cluj-Napoca.
[10] Zainea, M, Simion, R. (2009). Infracţiuni în domeniul informatic. Culegerea de practică judiciară, Editura C.H.Beck,
Bucureşti.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei şi al temelor de laborator corespunde nevoilor angajatorilor pentru meseriile care corespund
următoarelor coduri din COR Manager proiect - 241919; Consilier armonizare legislativă - 242911; Expert armonizare legislativă
- 242912; Consilier administraţia publică - 247001; Expert administraţia publică - 247002; Inspector de specialitate administraţia
publică - 247003; Referent de specialitate administraţia publică - 247004; Consultant administraţie publică - 247005;
Reglementator - 247006; Agent de dezvoltare - 247007; Administrator public - 247008; întrucât studenţii pot transpune în
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practică cunoştinţele teoretice dobândite, pot utiliza arsenalul de tehnologii informaţionale şi comunicaţionale pentru a primi,
evalua, stoca, produce, prezenta şi schimba informaţii, dar şi pentru a comunica şi a participa în reţele prin intermediul
Internetului. Totodată aceştia deţin o gândire logică şi critică pentru dezvoltarea abilităţilor de management a informaţiei la
standarde înalte, şi a unor abilităţi de comunicare dezvoltate.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de
evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3
Pondere din nota
finală

Evaluarea la final
Examen oral – probă practică
80%
de semestru
Evaluare 1 pe
Test computerizat pe parcursul
10%
parcursul semestrului
semestrului
10.5
Seminar/laborator
Evaluare 2 pe
Test computerizat pe parcursul
10%
parcursul semestrului
semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul informaticii judiciare.
10.4 Curs

Data completării:
25.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Prof. univ. dr. Laura Gavrilă (fostă
Ştefănescu)

Prof. univ. dr. Laura Gavrilă (fostă
Ştefănescu)
Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. CIOCOIU Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

I

LIMBA ENGLEZA II
D/DRCV/1/2/12
Lect. univ. dr. Goga-Vigaru Roxana Petruţa
2.6. Semestrul

2

2.7. Tipul de evaluare

Cv

2.8.Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
- 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
din care: 3.5 curs
- 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
22
3.8. Total ore pe semestru
50
3.9. Număr de credite
2

DO

2
28
ore
10
3
7
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Nu este cazul
4.2 de competenţe
 Nu este cazul
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
 Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia.
5.2.
de
desfăşurare
a  Sală de seminar dotată cu tablă.
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din limba engleză generală şi juridică;
 Dezvoltarea abilităţilor de înţelegere orală şi scrisă;
 Identificarea ideilor centrale ale unui text scris sau oral;
 Selectarea şi sintetizarea informaţiei necesare dintr-un text dat;
 Aplicarea în mod practic a cunoştinţelor de gramatică dobândite în cadrul cursului.
 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil;
 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă, cu respectarea palierelor ierarhice;
 Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, în
limba engleză.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al  Studentul trebuie să dobândească termenii generali şi juridici în limba engleză şi să
disciplinei
fie capabil să comunice în timpul orelor de seminar. De asemenea, trebuie să fie
capabil să recunoască şi să folosească anumite structuri gramaticale.
7.2 Obiectivele specifice
 Dezvoltarea competenţelor de comunicare - scris şi oral în limba engleză;
 Identificarea ideilor centrale ale unui text scris sau oral;
 Însuşirea vocabularului de specialitate din domeniul dreptului, în limba engleză.
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie
8.2 Seminar/laborator
1. Introduction to the European Union -. Legal Vocabulary
2. Introduction to the European Union- Conditional
clauses, types, rules and examples
3. The European Court of Justice - Conditional clauses,
translations and exercises
4. Institutions of the Community - Legal Vocabulary
5. Institutions of the Community - Gerunds and infinitives,
forms and examples
6. Revising conditional clauses, gerunds and infinitives,
exercises and translations
7. United States Constitution: Amendments - Subjunctives,
Synthetic forms, contexts of use and exercises
8. The United Kingdom -Legal Vocabulary
9. The United KIngdom - Subjunctives, Analytic forms,
contexts of use and exercises
10. The USA - Legal vocabulary
11. The USA- Subjunctives, revision exercises
12. British Law vs. US Law – Legal vocabulary
13. British Law vs. US Law – Phrasal verbs
14. Final Revision

Metode de predare
Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului.
Cursul va fi interactiv, studenţii
fiind atraşi în dezbateri.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală,
expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul
cu manualul), lectura
explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată
sau nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi
învăţare asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate
pe acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor
didactice).

Observaţii

2 ore
- Suportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică
la debutul activităţii.
- Se recomandă studenţilor
parcurgerea
prealabilă
a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării.

Bibliografie:
1. Goga-Vigaru, Roxana-Petruţa, Limba engleză, curs universitar pentru studenţii din anul I, Editura Sitech, Craiova, 2016;
2. Goga-Vigaru, Roxana-Petruţa, Limba engleza II, Note de curs, postate la adresa http://sjea-dj.spiruharet.ro/drept/bibliotecavirtuala-drept/65-sinteze-%C8%99i-liste-de-subiecte-drept;
3. Rădulescu, Adina, A Practical English Handbook for Law Students, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006;
4. Barbu, A., Chirimbu, S. English language for daily use, Editura Fundaţiei Romania de Mâine, Bucureşti, 2006;
5. Firică, C. Curs de limbă engleză - partea I, Editura Sitech Craiova, 2006;
6. S.Jone & Greg White, Getting Ahead, Heinemann, 1994.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- Discutarea conţinutului disciplinei şi a cerinţelor din curs cu specialişti din cadrul Departamentului de limbaje
specializate – Universitatea Spiru Haret Bucureşti.
10. Evaluare
10.1 Criterii de evaluare
Tip activitate

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală
80%

Evaluarea la final de semestru
Examen tip grilă
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.5.
Seminar/laborator
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în Limba engleză II.

Data completării:
28.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Goga-Vigaru RoxanaPetruţa
Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. CIOCOIU Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
SOCIOLOGIE JURIDICĂ
D/DRCV/1/2/14
Lect. univ. dr. Rus Toma
Lect. univ. dr. Rus Toma
2.6. Semestrul
II
2.7. Tipul de evaluare

E

2.8.
Regimul DO
disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
83
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9. Număr de credite
5

1
14
ore
30
30
19
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Nu este cazul
4.2 de competenţe
Nu este cazul

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
 Sală de curs cu infrastructură de telecomunicare audio, video, internet.
5.2.
de
desfăşurare
a  Consultarea prealabilă, individuală / asistată a cunoştinţelor predate la curs;
seminarului/laboratorului
 Sală de seminar cu infrastructură de telecomunicare audio, video, internet.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Însuşirea cunoştinţelor de sociologie juridică oferite studenţilor într-o manieră
disciplinei
ştiinţifică, sistematică.
Înţelegerea şi reţinerea conceptelor de management, de sociologie juridică, a noţiunii
de organizaţie, importanţa sistemului decizional, a metodelor şi tehnicilor de management, de
cunoaştere şi analiză utilizate în teoria şi practica juridică, publică, ce stau la baza înţelegerii
proceselor publice reale, a mecanismelor de funcţionare în economia de piaţă.
Totodată, disciplina Sociologie juridică oferă studenţilor bazele teoretice şi practice
privind organizarea, funcţionarea şi conducerea sistemelor publice, juridice, social –
economice în condiţiile economiei bazată pe dezvoltarea durabilă şi în mod special,
dimensiunile psihologice (psihosocială şi psiho-organizaţională).
7.2 Obiectivele specifice
Studierea aprofundată a cursului de Sociologie juridică este obligatorie şi imperativ
necesară pentru pregătirea în specialitatea management a studenţilor, respectiv aprofundarea
cunoştinţelor legate de problematica organizării, funcţionării şi conducerii unei organizaţii, a
societăţilor comerciale, a procesului decizional din cadrul entităţilor studiate, a
managementului resurselor umane, cât şi a managementului bazat pe cunoaştere.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. OBIECTUL DE STUDIU AL SOCIOLOGIEI
JURIDICE
1.1. Relaţii cu alte discipline înrudite (sociologia
problemelor sociale,
sociologia criminalităţii, criminologia etc.).
1.2. Relaţia între cunoaşterea sociologică şi
ştiinţele normative.
1.3. Reguli morale, reguli juridice şi norme sociale
2.
ORDINEA
SOCIALĂ
ŞI
ORDINEA
NORMATIVĂ. IMPORTANŢA FACTORILOR
NORMATIVI ÎN VIAŢA SOCIALĂ
2.1. Reglementarea morală şi reglementarea
normativă.
2.2 Schimbare socială şi evoluţie normativă.
2.3. Normă, normalitate, normativitate socială.
2.4. Condiţii ale raţionalităţii şi normalităţii acţiunii
sociale
3. CRIMINALITATE ŞI DEVIANŢĂ
3.1. Amploarea şi gravitatea fenomenului de
criminalitate.
3.2. Tipuri principale de infracţiuni.
3.3. Determinante ale comportamentului criminal.
4. CONTROLUL SOCIAL AL FENOMENULUI DE
DEVIANŢĂ
4.1. Dimensiuni şi sensuri principale ale noţiunii
de control social.
4.2. Forme, modalităţi şi mijloace de realizare a
controlului social.
5. DREPT, LEGISLAŢIE ŞI JUSTIŢIE SOCIALĂ
5.1. Drept şi justiţie.
5.2. Tipuri şi justiţie socială.
5.3. Disfuncţii ale dreptului şi justiţiei.
6. DREPTUL CA MIJLOC DE REALIZARE A
LEGALITĂŢII ŞI SECURITĂŢII SOCIALE
6.1. Devianţă socială şi delincvenţă.
6.2. Delincvenţa din perspectivă juridică şi
sociologică.
6.3. Politici penale
7. SOCIOLOGIE ŞI DREPT
7.1. Paradigme fundamentale ale constituirii
sociologiei juridice.
7.2. Pozitivismul juridic.
7.3. Concepţia „dreptului liber”.

Metode de predare

Expunere şi dialog interactiv
- prelegerea participativă;
- dezbaterea;
- expunerea;
- problematizarea.

Observaţii

2 ore
Suportul de curs este oferit studenţilor
prin postare pe site-ul facultăţii
făcându-se recomandarea de a studia
suportul de curs în prealabil pentru a
putea interacţiona în timpul predării.
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8. TRANZIŢIE ŞI ANOMIE
8.1. Procesul legislativ ca factor de anomie.
8.2. Amploarea fenomenelor de devianţă în
societatea românească.
9. POLITICI SOCIALE ŞI POLITICI PENALE CU
PRIVIRE LA COMBATEREA ŞI PREVENIREA
FENOMENULUI DE DEVIANŢĂ ÎN ROMÂNIA
10. INTERPRETĂRI MODERNE ALE DEVIANŢEI
ŞI COMPORTAMENTULUI DEVIANT
10.1. Paradigma structural-funcţionalistă.
10.2. Paradigma conflictului.
10.3. Paradigma interacţionistă.
10.4. Merite şi deficienţe principale.
11. CONSUMUL DE DROGURI CA DEVIANŢĂ
11.1. Droguri legale şi droguri ilegale.
11.2. Consumul şi dependenţa faţă de droguri din
perspectivă psihologică.
11.3. Teorii sociologice cu privire la consumul şi
dependenţa faţă de droguri.
12. VALABILITATEA ISTORICĂ ŞI CULTURALĂ A
ATITUDINILOR CU PRIVIRE LA SUICID.
12.1. Interpretări psihologice şi psihiatrice ale
conduitei
suicidare.
12.2. Sinuciderea din perspectivă sociologică
13. ŞCOALA JURISPRUDENŢEI SOCIOLOGICE
ŞI ORIENTAREA STRUCTURALFUNCŢIONALISTĂ
14. TEORII
ŞI MODELE DE ANALIZĂ A
DELINCVENŢEI
14.1. Contribuţiile lui Emile Durkheim, Max Weber
şi George Gurvitch în domeniul sociologiei juridice.
Bibliografie:
1. Banciu Dan, Sociologie juridică, Ipostaze şi funcţii sociale ale dreptului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007;
2. Banciu Dan, Elemente de sociologie juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
3. Bauman Zygmunt, Hay Tim, Gândirea sociologică, Humanita, Bucureşti, 2008;
4. Florian Gheorghe, Prevenirea criminalităţii. Teorie şi practică, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2005.
8.2 Seminar/laborator
1. OBIECTUL DE STUDIU AL SOCIOLOGIEI
JURIDICE
- Relaţii cu alte discipline înrudite (sociologia
problemelor sociale,
sociologia criminalităţii, criminologia etc.).
- Relaţia între cunoaşterea sociologică şi ştiinţele
normative.
- Reguli morale, reguli juridice şi norme sociale
ORDINEA SOCIALĂ ŞI ORDINEA NORMATIVĂ.
IMPORTANŢA FACTORILOR NORMATIVI ÎN
VIAŢA SOCIALĂ
- Reglementarea morală şi reglementarea
normativă.
- Schimbare socială şi evoluţie
normativă.
- Normă, normalitate, normativitate socială.
- Condiţii ale raţionalităţii şi normalităţii acţiunii
sociale
2. CRIMINALITATE ŞI DEVIANŢĂ
- Amploarea
şi gravitatea fenomenului de
criminalitate.
- Tipuri principale de infracţiuni.
- Determinante ale comportamentului criminal.
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Metode de predare

Cadrul didactic reaminteşte
studenţilor noţiunile teoretice
prezentate la curs, prin
dezbateri argumentative cu
aceştia, verificând, totodată,
fixarea şi aprofundarea
cunoştinţelor respective.

Observaţii

2 ore
Studenţii trebuie să lectureze
bibliografia şi să participe activ la
dezbateri.

CONTROLUL SOCIAL AL FENOMENULUI DE
DEVIANŢĂ
- Dimensiuni şi sensuri principale ale noţiunii de
control social.
- Forme, modalităţi şi mijloace de realizare a
controlului social.
3. DREPT, LEGISLAŢIE ŞI JUSTIŢIE SOCIALĂ
- Drept şi justiţie.
- Tipuri şi justiţie socială.
- Disfuncţii ale dreptului şi justiţiei.
DREPTUL CA MIJLOC DE REALIZARE A
LEGALITĂŢII ŞI SECURITĂŢII SOCIALE.
- Devianţă socială şi delincvenţă.
- Delincvenţa din perspectivă juridică şi
sociologică.
- Politici penale
4. SOCIOLOGIE ŞI DREPT
- Paradigme fundamentale ale constituirii
sociologiei juridice.
Cadrul didactic reaminteşte
Studenţii trebuie să lectureze
- Pozitivismul juridic.
studenţilor noţiunile teoretice
bibliografia şi să participe activ la
- Concepţia „dreptului liber”.
prezentate la curs, prin
dezbateri.
TRANZIŢIE ŞI ANOMIE.
- Procesul legislativ ca factor de anomie.
dezbateri argumentative cu
2 ore
- Amploarea fenomenelor de devianţă în societatea
aceştia, verificând, totodată,
românească.
fixarea şi aprofundarea
5. POLITICI SOCIALE ŞI POLITICI PENALE CU
cunoştinţelor respective.
PRIVIRE LA COMBATEREA ŞI PREVENIREA
FENOMENULUI DE DEVIANŢĂ ÎN ROMÂNIA
INTERPRETĂRI MODERNE ALE DEVIANŢEI ŞI
COMPORTAMENTULUI DEVIANT
- Paradigma structural-funcţionalistă.
- Paradigma conflictului.
- Paradigma interacţionistă.
- Merite şi deficienţe principale.
6. CONSUMUL DE DROGURI CA DEVIANŢĂ
- Droguri legale şi droguri ilegale.
- Consumul şi dependenţa faţă de droguri din
perspectivă psihologică.
- Teorii sociologice cu privire la consumul şi
dependenţa faţă de droguri.
VALABILITATEA ISTORICĂ ŞI CULTURALĂ A
ATITUDINILOR CU PRIVIRE LA SUICID
- Interpretări psihologice şi psihiatrice ale
conduitei suicidare.
- Sinuciderea din perspectivă sociologică.
7. ŞCOALA JURISPRUDENŢEI SOCIOLOGICE
ŞI
ORIENTAREA
STRUCTURALFUNCŢIONALISTĂ.
TEORII
ŞI MODELE DE ANALIZĂ A
DELINCVENŢEI
- Contribuţiile lui Emile Durkheim, Max Weber şi
George Gurvitch în domeniul sociologiei juridice.
Bibliografie:
1. Banciu Dan, Sociologie juridică, Ipostaze şi funcţii sociale ale dreptului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007;
2. Banciu Dan, Elemente de sociologie juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
3. Bauman Zygmunt, Hay Tim, Gândirea sociologică, Humanita, Bucureşti, 2008;
4. Florian Gheorghe, Prevenirea criminalităţii. Teorie şi practică, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2005.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
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angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs

Evaluare la final de
Examen tip grilă
80%
semestru
10.5 Seminar/laborator
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Sociologiei juridice.
Data completării:
28.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Rus Toma

Lect. univ. dr. Rus Toma

Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. CIOCOIU Mariana

ANUL II DREPT
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
II

Universitatea Spiru Haret
Ştiințe Juridice, Economice și Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licențiat în Drept
DREPT CIVIL (DREPTURI REALE)
D/DRCV/2/3/1
Lect. univ. dr. Pagarin Maria Sofia
Lect. univ. dr. Pagarin Maria Sofia
2.6. Semestrul 3 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 .Total ore studiu individual
94
3.8. Total ore pe semestru
150
3.9. Număr de credite
6

DO
2
28
ore
35
35
20
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
▪ Drept civil. (Partea generală)
▪ Drept civil.(Persoanele)
4.2 de competenţe
▪ Utilizarea curentă a metodelor deprinse în cursul anului de studii anterior.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

▪ Prelegerile se desfăşoară cu acces la internet si cu echipament de predare
multimedia
▪ Sala de seminar dotata cu tablă şi echipamente de seminarizare multimedia

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea principiilor pe baza cărora funcţionează dreptul civil, materia drepturilor
reale
7.2 Obiectivele specifice
 studentul trebuie să îşi însuşească cunoştinţele din domeniul dreptului civil;
 capacitatea de a interpreta normele de drept în raport cu situaţiile concrete;
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Patrimoniul şi drepturile patrimoniale
2. Teoria generala a proprietăţii
3. Dreptul de proprietate privată
4. Dreptul de proprietate publică
5. Posesia
6. Dezmembrămintele dreptului de proprietate
7. Dezmembrămintele dreptului de proprietate
8. Modurile de dobândire ale dreptului de
proprietate
9. Modurile de dobândire ale dreptului de
proprietate
10 Apărarea dreptului de proprietate
11. Apărarea dreptului de proprietate
12. Publicitatea imobiliară
13. Elemente de jurisprudenţă
14. Recapitulare şi aplicare practică a noţiunilor
dobândite

Metode de predare

Expunere, prezentarea unor
situaţii din practica şi dialog
interactiv

Observaţii

2 ore
Suportul de curs este oferit studenţilor
prin postare pe site-ul facultăţii făcânduse recomandarea de a studia suportul
de curs în prealabil pentru a putea
interacţiona în timpul predării

Bibliografie
1. Pagarin Maria Sofia, Drept civil. Drepturi reale, Ed. Sitech, Craiovai, 2016;
2. Constantin Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;
3. Gabriel Boroi, Carla A. Anghelescu, Bogdan Nazat, Curs de Drept civil. Drepturile reale principale. Ed. Hamangiu, Bucureşti,
2013;
4. Mariana Rudăreanu, Drept civil. Drepturi reale, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2011;
5. Szilard Sztranyiczki, Drept civil, Drepturile reale principale conform Noului Cod Civil;
6. Noul cod civil Legea 287/2009 modificată.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
1. Noţiunea patrimoniului, funcţiile patrimoniului,
clasificarea si conţinutul drepturilor patrimoniale.
2. Noţiunea, conţinutul si caracterele dreptului de
proprietatea privată.
3. Definiţia şi modalităţile dreptului de proprietate
privată.
4. Consideraţii generale, definiţia şi caracterele
dreptului de proprietate publica. Dobândirea dreptului
de proprietate publică.
5. Dobândirea ăi pierderea posesiei, efectele posesiei,
acţiunile posesorii.
6. Consideraţii generale al dezmembramintelor
Dezbateri, prezentare de speţe
dreptului de proprietate
şi practică în domeniu
7. Noţiunea si caracterele dreptului de superficie si de
uzufruct.
8. Noţiunea si caracterele generale ale dreptului
de uz si abitaţie.
9. Accesiunea naturala si accesiunea artificiala
10. Domeniul de aplicare al uzucapiunii, felurile
uzucapiunii.
11.
Ocupaţiunea,
tradiţiunea,
hotărârea
judecătoreasca ca moduri de dobândire a dreptului

Observaţii

2 ore
În timpul dezbaterilor se fac conexiuni
între cunoştinţele specifice materiei cu
cele dobândite la celelalte discipline
din planul de învăţământ
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de proprietate.
12. Noţiunea, condiţiile specifice, efectele acţiunii în
revendicare
13. Noţiunea, condiţiile specifice, efectele acţiunii
de grăniţuire, negatorie si confesorie
14. Necesitatea, obiectivele si rolul publicităţii
imobiliare
Bibliografie
1. Pagarin Maria Sofia, Drept civil. Drepturi reale, Ed. Sitech, Craiovai, 2016;
2. Constantin Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;
3. Gabriel Boroi, Carla A. Anghelescu, Bogdan Nazat, Curs de Drept civil. Drepturile reale principale. Ed. Hamangiu, Bucureşti,
2013;
4. Mariana Rudăreanu, Drept civil. Drepturi reale, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2011;
5. Szilard Sztranyiczki, Drept civil, Drepturile reale principale conform Noului Cod Civil;
6. Noul cod civil Legea 287/2009 modificată.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au loc întâlniri cu reprezentanți ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.3 Pondere din
nota finală
80%
10%
10%

Evaluarea la final de semestru
Examen scris
Evaluare 1 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
Evaluare 2 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10.6 Standard minim de performanţă

Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.

Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.

Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
Data completării:
29.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Pagarin Maria Sofia

Lect. univ. dr. Pagarin Maria Sofia

Director Departamentul de Ştiințe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
II

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPT ADMINISTRATIV I
D/DRCV/2/3/2
Conf. univ. dr. Florescu Bujor
Conf. univ. dr. Florescu Bujor
2.6. Semestrul 3 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
94
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Număr de credite
6

DO
2
28
ore
35
35
20
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
▪ Teoria generală a dreptului; Drept constituţional.
4.2 de competenţe
▪ Utilizarea curentă a metodelor deprinse în cursul anului anterior de studii.
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Prelegerile se desfăşoară cu acces la internet si cu echipament de predare
multimedia
Sala de seminar dotata cu tabla si echipamente de seminarizare multimedia

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Disciplina drept administrativ (partea I) îşi propune ca studentul să-şi însuşească
cunoştinţele din materia dreptului administrativ astfel încât să fie capabil să
înţeleagă regimul juridic specific al fiecărei instituţii de la această materie
7.2 Obiectivele specifice
 Însuşirea de către studenţi a dispoziţiilor dreptului administrativ partea I, în
vederea asigurării bazei teoretice necesare studierii, ulterior, şi a celorlalte ştiinţe
administrative prevăzute în planul de învăţământ al Facultăţii de Drept şi
Administraţie publică Craiova
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Dreptul administrativ şi administraţia publică.
2. Raporturile de drept administrativ
3. Noţiunea de organ al administraţiei publice,
părţile componente ale organelor administraţiei
publice şi structura administraţiei publice.
4. Sistemul organelor administraţiei publice.
5. Autorităţile centrale. Preşedintele României.
6. Autorităţile centrale. Guvernul României.
7. Ministerele, pilonii administraţiei publice
ministeriale.
8. Instituţiile administrative autonome.
9. Administraţia publică din teritoriu. Prefectul.
10. Administraţia publică locală. Primarul şi
viceprimarul.
11. Consiliile locale, Consiliile
judeţene şi
administraţia publică locală a municipiului
Bucureşti.
12. Funcţia publică
13. Funcţionarii publici
14. Managementul funcţiilor publice şi al
funcţionarilor publici

Metode de predare

Observaţii

Expunere, prezentarea unor
situaţii din practica şi dialog
interactiv

Suportul de curs este oferit studenţilor
prin postare pe site-ul facultăţii
făcându-se recomandarea de a studia
suportul de curs în prealabil pentru a
putea interacţiona în timpul predării

Bibliografie
1. Bujor Florescu, Drept administrativ, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2016;
2. Emanuel Albu, Cristiana Ecaterina Banu, Traian Popescu şi Bogdan Georgescu, Drept administrativ - Partea I, Editura
Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2008;
3. Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Ilie Gorjan, Ivan Vasile Ivanoff, Cezar Corneliu Manda, Alina-Livia Nicu, Crina
Rădulescu, Cătălin Silviu Săraru, Dreptul administrativ în Uniunea Europeană, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007;
4. Emanuel Albu, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Partea I, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2005;
5. Gheorghe Bică, Adriana Belu, Mariana Ciocoiu, Paul Rotaru, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Note de curs,
Editura Sitech, Craiova, 2005;
6. Legea nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
7. Legea nr.340/2004 privind instituţia prefectului
8. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
8.2 Seminar/laborator
1. Dreptul administrativ şi administraţia publică.
2. Raporturile de drept administrativ
3. Noţiunea de organ al administraţiei publice,
părţile componente ale organelor administraţiei
publice şi structura administraţiei publice.
4. Sistemul organelor administraţiei publice.
5. Autorităţile centrale. Preşedintele României.
6. Autorităţile centrale. Guvernul României.
7. Ministerele, pilonii administraţiei publice
ministeriale.
8. Instituţiile administrative autonome.
9. Administraţia publică din teritoriu. Prefectul.
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Metode de predare

Observaţii

În timpul dezbaterilor se fac
conexiuni între cunoştinţele
specifice materiei cu cele
dobândite la celelalte discipline
din planul de învăţământ

În timpul dezbaterilor se fac conexiuni
între cunoştinţele specifice materiei cu
cele dobândite la celelalte discipline
din planul de învăţământ

10. Administraţia publică locală. Primarul şi
viceprimarul.
11. Consiliile locale, Consiliile
judeţene şi
administraţia publică locală a municipiului
Bucureşti.
12. Funcţia publică
13. Funcţionarii publici
14. Managementul funcţiilor publice şi al
funcţionarilor publici
Bibliografie
1. Bujor Florescu, Drept administrativ 1, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2016;
2. Emanuel Albu, Cristiana Ecaterina Banu, Traian Popescu şi Bogdan Georgescu, Drept administrativ - Partea I, Editura
Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2008;
3. Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Ilie Gorjan, Ivan Vasile Ivanoff, Cezar Corneliu Manda, Alina-Livia Nicu, Crina
Rădulescu, Cătălin Silviu Săraru, Dreptul administrativ în Uniunea Europeană, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007;
4. Emanuel Albu, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Partea I, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti,
2005;
5. Gheorghe Bică, Adriana Belu, Mariana Ciocoiu, Paul Rotaru, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Note de curs,
Editura Sitech, Craiova, 2005;
6. Legea nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
7. Legea nr.340/2004 privind instituţia prefectului
8. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară și din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
80%

Evaluarea la final de semestru
Examen scris
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6 Standard minim de performanţă

Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.

Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.

Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.

Data completării:
26.09.2015
Data avizării în
departament:
01.10.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Conf. univ. dr. Florescu Bujor

Conf. univ. dr. Florescu Bujor
Director Departamentul de Știinţe
Juridice și Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
II

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licențiat în Drept
DREPT PENAL (PARTEA GENERALĂ) I
D/DRCV/2/3/3
Prof. univ. dr. Bică Gheorghe
Asist. univ. dr. Sandu Adriana
2.6. Semestrul 3 2.7. Tipul de evaluare

E

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
94
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Număr de credite
6

2.8. Regimul disciplinei

DO

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

2
28
ore
32
32
20
2
8
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
▪ Nu este cazul
4.2 de competenţe
▪ Utilizarea curentă a metodelor de lucru deprinse în cursul anului anterior de studii.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

▪ Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu echipament de predare
multimedia.
▪ Seminariile se desfăşoară în sală dotata cu tabla si echipamente de seminarizare
multimedia.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
▪ Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic;
▪ Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic;
▪ Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale;
▪ Intrepretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state;
▪ Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă;
▪ Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în
soluţionarea lor.
▪ Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate) cu respectarea palierelor
ierarhice;
▪ Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în
limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională;
▪ Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Aprofundarea specificului părţii generale a dreptului penal
7.2 Obiectivele specifice

Însuşirea de către studenţi a dispoziţiilor Părţii generale a dreptului penal în
vederea asigurării bazei teoretice necesare studierii, ulterior, şi a celorlalte ştiinţe
penale prevăzute în planul de învăţământ al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice
şi Administrative Craiova
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
1. Dreptul penal ca ramură de drept şi ştiinţa
Prelegere
dreptului penal
Cursul va fi interactiv,
studenţii fiind atraşi în
2. Legea penală și limitele ei de aplicare
dezbateri,
prin supunerea
3. Aplicarea legii penale în timp
discuţiilor a unor studii de caz.
4. Aplicarea legii penale în spaţiu
Metode didactice utilizate în
5. Raportul juridic penal
procesul de predare
6. Definiţia şi trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
(clasice/moderne)
7. Structura infracţiunii
Metode
de transmitere şi
8. Cauzele justificative
însuşire
de cunoştinţe:
9. Cauzele de neimputabilitate
comunicare
orală, expozitive
10. Formele infracţiunii intenţionate
(povestirea, descrierea,
11. Unitatea de infracţiune
instructajul)
şi conversative;
12. Pluralitatea de infracțiuni.(1)
- de comunicare scrisă (lucrul
13. Pluralitatea de infracțiuni.(2)
cu manualul), lectura
14. Pluralitatea de infractori
explicativă.
Metode de învăţare dirijată
sau nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate
pe acţiune directă (exerciţii,
probleme);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
jocurilor didactice).

Observaţii

2 ore
putea fi accesat de către studenţi prin
contul
personal de pe Platforma de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
prealabilă a suportului de curs, precum
şi a referinţelor bibliografice indicate,
astfel încât să poată
interacţiona în timpul predării.

Bibliografie
1. Gheorghe Bică şi colab., Curs universitar. Drept penal. Parte generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2016;
2. Gheorghe Bică şi colab., Drept penal. Partea generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007;
3. Gheorghe Bică şi colab., Drept penal român.Partea generală (în viziunea noului Cod penal), Editura Sitech, Craiova, 2006;
4. Codul Penal,Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal;
5. Culegere de practică judiciară în materie penală 2005-2013;
6. Udroiu Mihail, Drept penal.Partea generală. Noul Cod penal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014;
7. Mitrache Constantin, Mitrache Cristian, Drept penal. Partea generală,Conform noului Cod penal, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2014;
8. Lavinia Valeria Lefterache, Drept penal.Partea generală. Note de curs, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
9. Hotca Mihai Adrian , Slăvoiu Radu, Noul Cod penal şi Codul penal anterior, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
10. Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca, Ioan Chiş, Costică Păun, Mirela Gorunescu,Norel Neagu, Maxim
Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Noul Cod penal comentat. Partea generală, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
11. Pasca Viorel, Studii de drept penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti , 2011;
12. Pasca Viorel, Drept penal .Partea generala, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
13. Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, Dreptul penal.Partea specială.Teorie şi practică judiciară conform Noului Cod penal, Editura
Universul Juridic, 2011.
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8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
1. Dreptul penal ca ramură de drept. Ştiinţa dreptului penal.
Evoluţia dreptului penal român. Principiile dreptului penal.
Izvoarele dreptului penal.
2.Noţiunea de lege penală. Categorii de legi penale. Normele de
drept penal. Interpretarea legii penale.
3.Principiul activităţii legii penale. Principiul neretroactivităţii legii
penale. Principiul extraactivităţii legii penale.
4.Aplicarea legii penale române faptelor săvârşite pe teritoriul
României. Aplicarea legii penale române faptelor săvârşite în
străinătate. Cooperarea internaţională în lupta contra
criminalităţii. Extrădarea.
5.Trăsăturile raportului juridic penal. Structura raportului juridic
penal. Conţinutul raportului juridic penal. Naşterea raportului
juridic penal. Stingerea raportului juridic penal. Durata raportului
La fiecare seminar, se vor
juridic penal.
face aplicaţii practice,
6.Definiţia şi trăsăturile esenţiale ale infracţiunii. Definiţia
conform tematicii.
infracţiunii în legislaţia şi doctrina altor state europene.
Studenţii
vor lucra
7.Obiectul infracţiunii.Subiecţii infracţiunii.Latura obiectivă şi latura
individual
şi
vor rezolva
subiectivă a infracţiunii.
exerciţiile
propuse
de către
8.Cauzele
justificative.Legitima
apărare.Starea
de
necesitate.Exercitatrea unui drept sau îndeplinirea unei cadrul didactic, la finalul
fiecărei teme predate.
obligaţii.Consimţământul persoanei vătămate.
Vor fi folosite, de
9.Cauzele de neimputabilitate : constrângerea fizică; constrângerea
asemenea:
conversaţia,
morală;
excesul
neimputabil;
minoritatea
făptuitorului;
problematizări,
observarea
iresponsabilitatea; intoxicația; eroarea; cazul fortuit.
independentă,
analize,
10.Actele
pregătitoare.Tentativa.Infracţiunea
fapt
dezbateri în echipe de
consumat.Infracţiunea fapt epuizat.
lucru,
aplicarea noţiunilor
11.Unitatea naturală (Infracţiunea simplă, infracţiunea continuă,
teoretice
în speţe;
infracţiunea deviată).Unitatea legală de infracțiuni (infracţiunea
continuată, infracţiunea complexă, infracţiunea progresivă,
infracţiunea de obicei).
12.Noțiunea și caracterizarea concursului de infracțiuni.Recidiva.
13.Pluralitatea intermediară.
14.Pluralitatea de infractori.Participaţia penală.

Observaţii

2 oră
parcurgerea
prealabilă a suportului de curs
(electronic, ce poate fi
accesat de către studenţi prin
contul
personal de pe Platforma de
e-Learning BlackBoard
Academic Suite) şi a
referinţelor bibliografice
indicate, pentru a putea
interacţiona la seminarii.

Bibliografie
1. Gheorghe Bică şi colab., Curs universitar. Drept penal. Parte generală, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2016;
2. Gheorghe Bică şi colab., Drept penal. Partea generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007;
3. Gheorghe Bică şi colab., Drept penal român.Partea generală (în viziunea noului Cod penal), Editura Sitech, Craiova, 2006;
4. Codul Penal,Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal;
5. Culegere de practică judiciară în materie penală 2005-2013;
6. Udroiu Mihail, Drept penal.Partea generală. Noul Cod penal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014;
7. Mitrache Constantin, Mitrache Cristian, Drept penal. Partea generală,Conform noului Cod penal, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2014;
8. Lavinia Valeria Lefterache, Drept penal.Partea generală. Note de curs, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
9. Hotca Mihai Adrian , Slăvoiu Radu, Noul Cod penal şi Codul penal anterior, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
10. Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca, Ioan Chiş, Costică Păun, Mirela Gorunescu,Norel Neagu, Maxim
Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Noul Cod penal comentat. Partea generală, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
11. Pasca Viorel, Studii de drept penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti , 2011;
12. Pasca Viorel, Drept penal .Partea generala, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
13.Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, Dreptul penal.Partea specială.Teorie şi practică judiciară conform Noului Cod penal, Editura
Universul Juridic, 2011.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.
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10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.2 Metode de evaluare

Evaluarea la final de semestru
Examen scris
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
▪ Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
▪ Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.
▪ Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
Data completării:
28.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015

10.3 Pondere din
nota finală
80%
10%
10%

Titular de curs,

Titular de seminar,

Prof. univ. dr. Bică Gheorghe

Asist. univ. dr. Sandu Adriana

Director Departamentul de Științe
Juridice și Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
II

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
D/DRCV/2/3/4
Lect. univ. drd. Ţăpuş Iulia Florina
Lect. univ. drd. Ţăpuş Iulia Florina
2.6. Semestrul
3 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

DO
2
28
ore
20
20
25
2
2
69
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Nu este cazul
4.2 de competenţe
 Utilizarea curentă a metodelor deprinse în cursul anului anterior de studii.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
 Prelegerile se desfăşoară în săli de curs cu acces la Internet şi cu echipament de predare
multimedia;
5.2.
de
desfăşurare
a  Sala de seminar cu acces la Internet, dotată cu tablă şi echipamente de seminarizare
seminarului/laboratorului
multimedia.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic
şi în soluţionarea lor.
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CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Prin studierea de către cursanţi a disciplinei Dreptul proprietății intelectuale, se
oferă studentului posibilitatea de a accede la cunoaşterea structurii şi conceptelor
fundamentale ale proprietății intelectuale, precum şi de a dobândi anumite atitudini
necesare pentru analizarea, interpretarea şi rezolvarea posibilelor problemelor juridice
caracteristice acestui domeniu. Studentul are ocazia să studieze şi să utilizeze noțiunile
specifice dreptului proprietății intelectuale, respectiv să realizeze o cunoaştere teoretică
şi practică a creațiilor intelectuale şi industriale protejate, a mijloacelor de promovare şi
protecție a acestora. Aşadar printr-o analiză amplă a normelor juridice, dar şi prin
cunoaşterea doctinei contemporane în materie, studentul va putea înțelege locul şi rolul
dreptului de autor şi a drepturilor conexe, regimul juridic special al unor categorii de
opere, regimul juridic al invenției, al desenelor şi modelelor industriale, al mărcilor şi al
indicațiilor geografice.
7.2 Obiectivele specifice
 Capacitatea de a utiliza limbajul, instrumentele şi noţiunile specifice dreptului
proprietății intelectuale
 Capacitatea de sinteză şi interpretare a informaţiilor primite şi extinderea la probleme
specifice proprietății intelectuale.
 Înțelegerea locului şi rolului dreptului de autor şi a drepturilor conexe, regimului
juridic special al unor categorii de opere, regimul juridic al invenției, al desenelor şi
modelelor industriale, al mărcilor şi al indicațiilor geografice, etc
 Promovarea şi respectarea inovațiilor ştiințifice şi a drepturilor intelectuale
 Valorificarea optimă a propriului potențial în activitățile ştiințifice
 Manifestarea unei atitudini responsabile şi pozitive față de domeniul ştiințific
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Dreptul de autor. Aspecte generale.
Subiectele dreptului de autor. Obiectul
dreptului de autor.
2. Conținutul dreptului de autor.
3. Limitele exercitării dreptului de
autor. Transmiterea drepturilor de autor.
4. Regimul juridic special al unor
categorii de opere.
5. Drepturi conexe dreptului de autor şi
drepturile sui-generis. Apărarea dreptului
de autor.
6. Invenția şi brevetul de invenție.
Subiectele şi obiectul protecției prin
brevetul de invenție.Conținutul dreptului
de inventator.
7. Condițiile de brevetare a invențiilor.
Procedura de brevetare a invențiilor.
8. Transmiterea, durata şi apărarea
drepturilor privind invențiile.
9. Protecția juridică a desenelor şi
modelelor
industriale.
Noțiune,
subiectele şi obiectul protecției.
Înregistrarea desenelor şi modelelor
industriale.
10. Drepturile autorilor de desene şi
modele industriale. Transmiterea şi
apărarea drepturilor asupra desenelor şi
modelelor industriale.
11. Marca. Noțiuni generale privind
mărcile.Condiții
privind
protecția

Metode de predare

Observaţii

Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, studenţii fiind atraşi în
dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice
utilizate în procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere
şi însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală,
expozitive (povestirea, descrierea,
instructajul) şi conversative
(conversaţia euristică, discuţia
colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă
(lucrul cu manualul), lectura
explicativă, lectura independentă,
etc.
Metode de învăţare
dirijată sau nedirijată:
- metode de observare
directă (observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu
ajutorul modelelor;
- instruire programată şi
învăţare asistată de calculator.
Metode bazate pe

2 ore
 Suportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toți studenții prin
contul personal la debutul activităţii prin
intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării şi a referinţelor
bibliografice indicate;
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mărcilor. Subiectul dreptului de marcă.
12. Dobândirea dreptului de marcă.
Conținutul dreptului la marcă.
13. Transmiterea dreptului de marcă.
Stingerea dreptului de marcă. Apărarea
dreptului de marcă.
14. Indicațiile
geografice. Noțiuni
generale. Procedura de înregistrare a
indicațiilor geografice. Protecția juridică
a indicațiilor geografice.

acţiune:
- metode de învăţare
bazate pe acţiune directă
(exerciţii, probleme, lucrări
practice);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor
didactice).

Bibliografie
1. Ţăpuş Iulia, Dreptul proprietatii intelectuale. Curs universitar, Ed. Sitech, Craiova, 2016.
2. Bodoasca, T., Dreptul proprietatii intelectuale, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015.
3. Alin Speriusi-Vlad , Protejarea creatiilor intelectuale. Mecanisme de drept privat, Ed. C.H. Beck, 2015.
4. Macovei, I., Dreptul proprietatii intelectuale, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2010.
5. Ligia Danila, Dreptul proprietatii intelectuale, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2008.
6. Romitan, C. R., Drepturile morale de autor, Ed. Universul juridic, Bucuresti, 2007.
7. Schmutzer Rudolf, Proprietate intelectuală, Ed. Moroşan, 2012.
8. Dominte R., Drept de autor. Mărci. Desene şi modele. Brevete de invenție., Ed. CH BECK, 2012.
9. Spineanu Matei O., Proprietate intelectuală, Ed. Hamangiu, 2010.
8.2 Seminar/laborator
1. Dreptul de autor. Subiectele
dreptului de autor. Obiectul dreptului de
autor.Categorii de opere protejate juridic.
Originalitatea
operei.
Opera
postumă.Opera comună şi opera
colectivă.
2. Drepturile morale şi drepturile
patrimoniale.
3. Limitele exercitării dreptului de
autor. Transmiterea drepturilor de autor.
4. Operele cinematografice.
Programele pentru calculator. Operele
de artă plastică.
5. Drepturi conexe dreptului de autor şi
drepturile sui-generis. Drepturile artiştilor
interpreți. Drepturile producătorilor de
înregistrări sonore sau audiovizuale.
Apărarea dreptului de autor.
6. Invenția şi brevetul de invenție.
Subiectele şi obiectul protecției prin
brevetul de invenție.Conținutul dreptului
de inventator.
7. Condițiile de brevetare a invențiilor.
Procedura de brevetare a invențiilor.
8. Transmiterea, durata şi apărarea
drepturilor privind invențiile.
9. Protecția juridică a desenelor şi
modelelor
industriale.
Noțiune,
subiectele şi obiectul protecției.
Înregistrarea desenelor şi modelelor
industriale.
10. Drepturile autorilor de desene şi
modele industriale. Transmiterea şi
apărarea drepturilor asupra desenelor şi
modelelor industriale.
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Metode de predare

La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform
tematicii.
Studenţii vor lucra individual şi
vor rezolva exerciţiile propuse la
finalul temei de aplicaţie.

Observaţii

2 ore
 Se recomandă studenţilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea interacţiona
în timpul activităților de seminar şi a
referinţelor bibliografice indicate;

11. Marca. Noțiuni generale privind
mărcile.Condiții
privind
protecția
mărcilor.Subiectele dreptului de marcă.
12. Dobândirea dreptului de marcă.
Conținutul dreptului la marcă.
13. Transmiterea dreptului de marcă.
Stingerea dreptului de marcă. Apărarea
dreptului de marcă.
14. Indicațiile
geografice. Noțiuni
generale. Procedura de înregistrare a
indicațiilor geografice. Protecția juridică
a indicațiilor geografice.
Bibliografie
1. Ţăpuş Iulia, Dreptul proprietatii intelectuale. Curs universitar, Ed. Sitech, Craiova, 2016.
2. Bodoasca, T., Dreptul proprietatii intelectuale, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015.
3. Alin Speriusi-Vlad , Protejarea creatiilor intelectuale. Mecanisme de drept privat, Ed. C.H. Beck, 2015.
4. Macovei, I., Dreptul proprietatii intelectuale, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2010.
5. Ligia Danila, Dreptul proprietatii intelectuale, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2008.
6. Romitan, C. R., Drepturile morale de autor, Ed. Universul juridic, Bucuresti, 2007.
7. Schmutzer Rudolf, Proprietate intelectuală, Ed. Moroşan, 2012.
8. Dominte R., Drept de autor. Mărci. Desene şi modele. Brevete de invenție., Ed. CH BECK, 2012.
9. Spineanu Matei O., Proprietate intelectuală, Ed. Hamangiu, 2010.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au loc întâlniri cu reprezentanți ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
10. Evaluare
10.3 Pondere din nota
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
finală
10.4 Curs
Evaluarea la final de semestru
Examen tip grilă
80%
10.5 Seminar/laborator

Evaluare 1 pe parcursul semestrului
Evaluare 2 pe parcursul semestrului

Test pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului

10%
10%

10.6 Standard minim de performanţă




Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.
Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.

Data completării:
24.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. drd. Ţăpuş Iulia Florina

Lect. univ. drd. Ţăpuş Iulia Florina

Director Departamentul Științe Juridice
şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
II

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice și Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice și Administrative
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC
D/DRCV/2/3/5
Conf. univ. dr. Paraschiv Gavril
Conf. univ. dr. Paraschiv Gavril
2.6. Semestrul 3 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
83
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Număr de credite
5

DO
1
14
ore
30
30
20
3
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
▪ Drept constituţional.
4.2 de competenţe
▪ Utilizarea curentă a metodelor deprinse în cursul anului anterior de studii.
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
▪ Prelegerile se desfăşoară cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia.
5.2.
de
desfăşurare
a
▪ Sala de seminar este dotată cu tablă şi echipamente de seminarizare multimedia.
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

 Pregătirea studenţilor cu temeinice cunoştinţe, cu privire la instituţiile juridice de
drept internaţional public.
 Dreptul internaţional public urmăreşte realizarea unei viziuni sintetic integratoare
asupra fenomenologiei juridice a relaţiilor dintre state. Obiectivele disciplinei
rezonează cu logica internă a planului de învăţământ, plan care vizează o justă
îmbinare a perspectivei general-teoretice asupra dreptului cu aceea de specialitate.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Consideraţii generale asupra dreptului
internaţional public
2. Izvoarele,
principiile
fundamentale
şi
codificarea dreptului internaţional public
3. Subiectele dreptului internaţional public
4. Populaţia în dreptul internaţional public
5. Protecţia internaţională a drepturilor omului
6. Teritoriul în dreptul internaţional public
7. Dreptul diplomatic şi consular
8. Tratatul internaţional
9. Încheierea tratatelor internaţionale
10. Mijloacele de soluţionare a diferendelor
internaţionale
11. Sancţiunile în dreptul internaţional public
12. Răspunderea internaţională a statelor
13. Dreptul internaţional penal (1)
14. Dreptul internaţional penal (2)

Metode de predare

Expunere, prezentarea unor
situaţii din practica şi dialog
interactiv

Observaţii

2 ore
Suportul de curs este oferit studenţilor
prin postare pe site-ul facultăţii făcânduse recomandarea de a studia suportul de
curs în prealabil pentru a putea
interacţiona în timpul predării

Bibliografie
1. Daniel-Ştefan Paraschiv, Ramona-Gabriela Paraschiv, Gavril Paraschiv, Drept internaţional public, Editura ProUniversitaria,
Bucureşti, 2014.
2. Popescu, Dumitra • Maxim, Felicia, Drept internaţional public, vol. I, Editura Renaissance, Bucureşti, 2011.
3. Popescu, Dumitra • Maxim, Felicia, Drept internaţional public, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010.
4. Selejan-Guţan, Bianca; Crăciunean, Laura -Maria, Drept internaţional public, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008.
5. Năstase, Dan, Drept diplomatic şi consular, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006.
6. Anghel, Ion M., Drept diplomatic si consular, vol.II, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
7. Mazilu, Dumitru, Diplomaţia. Drept diplomatic şi consular – Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
8.2 Seminar/laborator
1. Consideraţii generale asupra dreptului
internaţional public
2. Izvoarele, principiile fundamentale şi codificarea
dreptului internaţional public
3. Subiectele dreptului internaţional public
4. Populaţia în dreptul internaţional public
5. Protecţia internaţională a drepturilor omului
6. Teritoriul în dreptul internaţional public
7. Dreptul diplomatic şi consular
8. Tratatul internaţional
9. Încheierea tratatelor internaţionale
10. Mijloacele de soluţionare a diferendelor
internaţionale
11. Sancţiunile în dreptul internaţional public
12.Răspunderea internaţională a statelor
13.Dreptul internaţional penal (1)
14.Dreptul internaţional penal (2)

Metode de predare

Dezbateri, prezentare de speţe
şi practică în domeniu

Observaţii

1 oră
În timpul dezbaterilor se fac conexiuni
între cunoştinţele specifice materiei cu
cele dobândite la celelalte discipline din
planul de invatamant
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Bibliografie
1. Daniel-Ştefan Paraschiv, Ramona-Gabriela Paraschiv, Gavril Paraschiv, Drept internaţional public, Editura ProUniversitaria,
Bucureşti, 2014.
2. Popescu, Dumitra • Maxim, Felicia, Drept internaţional public, vol. I, Editura Renaissance, Bucureşti, 2011.
3. Popescu, Dumitra • Maxim, Felicia, Drept internaţional public, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010.
4. Selejan-Guţan, Bianca; Crăciunean, Laura -Maria, Drept internaţional public, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008.
5. Năstase, Dan, Drept diplomatic şi consular, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006.
6. Anghel, Ion M., Drept diplomatic si consular, vol.II, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
7. Mazilu, Dumitru, Diplomaţia. Drept diplomatic şi consular – Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară și din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală
80%
10%
10%

Evaluarea la final de semestru
Examen tip grilă
Evaluare 1 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
Evaluare 2 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10.6 Standard minim de performanţă

Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.

Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.

Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
Data completării:
27.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Conf. univ. dr. Paraschiv Gavril

Conf. univ. dr. Paraschiv Gavril

Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice și Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
II

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licențiat în Drept
LIMBA ENGLEZĂ III
D/DRCV/2/3/6
Conf. univ. dr. Firică Camelia
Conf. univ. dr. Firică Camelia
2.6. Semestrul
3
2.7. Tipul de evaluare

Cv

2.8.Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
- 3.3 seminar/laborator
3.4 .Total ore din planul de învăţământ
28
din care: 3.5 curs
- 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Număr de credite

DO

2
28
ore
22
15
5
2
3
47
75
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Să fi frecventat cursurile de limbă engleză aferent anului 1 de studiu universitar;
4.2 de competenţe

Să aibă noţiuni de limbă engleză cel puţin la nivelul B1 - Nivel de bază - conform Cadrului
European Comun de Referință pentru Limbi;
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie, laptopuri şi tablă
Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie, laptopuri şi tablă

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice accumulate

Dobândirea noţiunilor de bază fundamentale pentru realizarea actului comunicaţional care se poate realiza
în relaţia cu un partener, un client, o entitate juridică sau de orice altă natură;

Asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru întocmirea principalelor tipuri de documente
de specialitate inclusiv cele de natură a servi în corespondenţa de afaceri internaţională.

Înţelegerea şi traducerea corectă a informaţiei din texte englezeşti de specialitate.

Recunoaşterea şi utilizarea corectă a principalelor structuri gramaticale ale limbii engleze.

Identificarea rolurilor şi responsabilităților într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de
relaționare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă,
eficientă şi responsabilă;

Identificarea oportunităților de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învățare pentru propria dezvoltare.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al  Obiectivele generale ale seminariilor de limba engleză vizează oferirea studenţilor a
disciplinei
posibilităţii de a-și îmbunătăți cunoștințele în ceea ce privește conceptele de gramatică și
vocabular de specialitate, de a-şi dezvolta capacitatea de exprimare a ideilor de bază și
transmitere de informații, de a utiliza corect aspectele fundamentale structurale ale limbii
engleze.
 Se va acorda prioritate capacității de comunicare - scrisă şi orală - şi de socializare întrun mediu profesional, care se va realiza prin utilizarea textelor de specialitate, conversației,
activităților interactive.
 Seminariile de limba engleză au ca scop:
 Consolidarea vocabularului și terminologiei de specialitate, îmbogățirea cunoștințelor
fundamentale printr-o asimilare mai temeinică a noilor concepte legate de domeniul de
interes al studenţilor;
 Stimularea comunicării orale și scrise în limba engleză, pe temele menționate de
curriculum;
 Dezvoltarea la studenţi a unei gândiri științifice, prin încurajarea de a aborda informațiile
și documentația referitoare la domeniul de specialitate, de a rupe barierele de comunicare
într-un mediu professional sau de afaceri.
7.2 Obiectivele specifice
Seminariile de limbă engleză vor îmbunătăţi competenţele studenţilor de la facultatea de
profil în ce priveşte comunicarea orală sau scrisă, le va crea şi dezvolta abilităţile de a:

cere sau de a da informaţii specifice domeniului de interes etc;

întreţine corespondenţa pe teme profesionale în limba engleză.

înţelege, interpreta corect şi traduce informaţiile din textele specializate;

recunoaşte şi folosi correct diferitele structure gramaticale ale limbii
engleze.

- încuraja studenţii să depăşească barierele de comunicare într-o limbă străină.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

1.
CONVERSATIONAL
TOPICS
IDENTIFICATION, PARTICULARIZATION
Identifying, characterizing oneself and other
persons: name, age, address, occupation; names of
countries, nationality; birth place, date, family
relations, relatives;
GRAMMAR ISSUES: The uses and meanings of
the verbs, to be', to have' (affirmative/ interrogative/
negative in British and American English); personal
pronouns (N/Ac), possessive adjectives and
pronouns; definite/ indefinite article; plural of nouns
I; yes/no/WH-questions; the constructions there
is/there are; present tense simple and continuous of
verbs. Exercises.
2.
CONVERSATIONAL
TOPICS
CARACTERIZATION.
REFERENCES
AND
REFFERALS
Describing people, things, places, situations. Giving
locations and directions. Giving information.
GRAMMAR ISSUES: Adjectives and degrees of
comparison; adverbs; past tense simple and
continuous of verbs; present perfect simple and
continuous of verbs. Exercises.
3. CONVERSATIONAL TOPICS - EMLOYMENT.
GETTING READY FOR AN INTERVIEW
Looking/applying for a job; occupation/job/position,
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Metode clasice didactice utilizate în
procesul didactic:
Expunerea;
Conversaţia;
Comunicare scrisă/orală.
Metode moderne didactice utilizate
în procesul didactic:
Metode de învăţare prin simulare;
Metode de stimulare a creativităţii

4 ore

Cursul va avea caracter interactiv,
studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin
supunerea discuţiilor a unor studii de
caz.
La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform tematicii
seminariilor.

4 ore

Se vor folosi videoproiectorul şi
laptopul pentru expunerea acelor
probleme teoretice care necesită

4 ore

describing jobs; my first work place; every day
activity; what one does for a living; getting job
information; letter writing (formal/informal); routine
activities.
GRAMMAR ISSUES: Use of definite and indefinite
articles; Functions of the main verbs to be and to
have; Causative use of Have/Get. Exercises.
4. CONVERSATIONAL TOPICS - PLANS,
PLANNING, EDUCATIONAL AND PROFSSIONAL
FUTURE
Planning one’s professional and educational future;
speaking about career prospects and employment
possibilities and documents (curriculum vitae, letters
of intention/application, telephoning for an interview
etc); expressing future plans and arrangements,
arranging schedules for business contacts,
making appointments, fixing a time, etc.
GRAMMAR ISSUES: Ways of expressing futurity –
the use of Present Tense Simple and Continuous
for Future, Future Simple, Future Continuous, Be to
Future, Be going to Future. Exercises.
5. CONVERSATIONAL TOPICS - SUGGESTIONS,
INVITATIONS, OFFERS, INVITATIONS
Making proposals, suggestions, offers. Writing
invitations and offers on diverse topics.
GRAMMAR ISSUES: Numerals - types of numerals
and use; expressing time; modal verbs;
some/any/no; Past Perfect Simple. Past Perfect
Continuous. Exercises.
6. CONVERSATIONAL TOPICS - EXPRSSING
ABILITY, NECESSITY, ALLOWANCE
Obeying sundry legal regulations and describing
everyday life situations when people must comply
with law.
GRAMMAR ISSUES: The use of modal verbs.
Causative Use Of Have/Get. Exercises.
7. CONVERSATIONAL TOPICS - PROFESSIONAL
LETTER WRITING.
Types of professional correspondence - letters of
reply, subpoenas, summons. Main parts of a
professional letter.
GRAMMAR ISSUES: Conditional Clauses - Type I,
II, III and Mixed types. Exercises.

clarificări, pentru exemplificare, sau
pentru rezolvarea unor activităţi
practice.
Studenţii vor lucra individual dar şi în
grup de câte 4 su 5 în activităţi de tip
World-café sau Biblioteca vie pentru
a rezolva situaţiile sau probele
practice propuse în timpul orelor de
seminar.

4 ore

4 ore

4 ore

4 ore

Bibliografie:
[1] Firică, Camelia. 2013. Limba engleză, Craiova, Universitaria.
[2] Firică, Camelia. 2011. Commercial Correspondence, Craiova, Universitaria.
[3] Firică, Camelia. 2006. Curs de limbă engleză - partea a II a, Craiova, Sitech.
[4] Firică, Camelia. 2005. 777 Questions to be answered, Craiova, Sitech.
[5] Avram, Violeta-Irina, Roibu, Magdalena, The Languale of Law. Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2006.
[6] Barbu, A., Chirimbu, S. 2006. English language for daily use, Bucureşti, Editura Fundaţiei Romania de Mâine.
[7] Georgiana Gălăţeanu-Fârnoagă, Ecaterina Comişel. 2002. Gramatica limbii engleze, Bucureşti, Lucman.
[8] Academia Română. 2004. Dictionar Englez-român, Bucureşti, Univers Enciclopedic.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Consultarea reprezentanților mediului de afaceri cu privire la curiculum şi conținutul acestuia pentru a se asigura astfel
înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de comunicare fluentă într-un mediu professional, utilizare a limbajelor specializate.
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10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.2 Metode de evaluare

Evaluarea la final de semestru
Examen oral
Evaluare 1 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
Evaluare 2 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe la disciplină
Data completării:
25.09.2015
Data avizării în departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

10.3 Pondere
din nota finală
80%
10%
10%

Titular de seminar,
Conf. univ. dr. Firică Camelia
Director Departamentul de Ştiințe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
II

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAŢIILOR
D/DRCV/2/4/7
Lect. univ. dr. Pagarin Maria Sofia
Lect. univ. dr. Pagarin Maria Sofia
2.6. Semestrul 4 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
94
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Număr de credite
6
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe


DO
2
28
ore
35
35
14
2
8
-

Drept civil. (Partea generală); Drept civil.(Persoanele) Drept civil (drepturi reale)
Utilizarea adecvată a cunoştinţelor deprinse în cursul anului anterior de studii;

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2.
de
desfăşurare
seminarului/laboratorului


Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu echipament de predare
multimedia;
a ▪ Sala de seminar cu acces la Internet, dotată cu tablă şi echipamente de seminarizare
multimedia.

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul
Competenţe
altor state.
profesionale
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept
concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere
juridic şi în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
specifice domeniului.
Competenţe CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
transversale palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională
asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Utilizarea adecvată a noţiunilor specifice materiei obligaţiilor.
7.2 Obiectivele specifice
Cursul oferă posibilitatea studenţilor de a cunoaşte si aprofunda conceptele privitoare la
drpetul de proprietate, modalităţi de apărare al dreptului de proprietate,
dezmembramintele dreptului de proprietate, formele dreptului de proprietate etc.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
1. Privire generală asupra obligaţiilor civile Noţiune, clasificarea si izvoarele obligaţiilor
2. Faptele juridice izvor de obligaţii
3. Faptele juridice licite
4. Răspunderea civilă delictuală
5. Răspunderea pentru fapta proprie
6. Răspunderea pentru fapta altei persoane –
noţiuni introductive
7. Răspunderea pentru fapta altei persoane –
2 ore
răspunderea părinţilor pentru faptele ilicite
Suportul de curs este oferit studenţilor
Expunere, prezentarea unor
păgubitoarea ale copiilor minori, răspunderea
prin postare pe site-ul facultăţii
situaţii din practica şi dialog
institutorilor si artizanilor pentru faptele
făcându-se recomandarea de a studia
interactiv
păgubitoarea ale elevilor si ucenicilor, răspunderea
suportul de curs în prealabil pentru a
comitenţilor pentru fapta prepuşilor
putea interacţiona în timpul predării
8. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de
animale, lucruri , ruina edificiilor
9. Obligaţii complexe – noţiuni introductive
10. Obligaţii complexe – obligaţii afectate de
modalităţi, obligaţii plurale
11. Executarea obligaţiilor
12. Garantarea executării obligaţiilor
13. Modalităţi de stingere a obligaţiilor
14. Curs recapitulativ
Bibliografie
1. Pagarin Maria Sofia, Drept civil. Teoria obligaţiilor, Editura Sitech, Craiova, 2016;
2. Fl.Baias, E.Chelaru, RConstantinovici, I. Macovei Noul Cod Civil. Comentariu pe articole- C.H. Beck 2014;
3. Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil.Subiectele dreptului civil. Universul Juridic 2005;
4. L. Pop, I. Popa, S. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile. Universul Juridic 2012;
5. L. Pop, I. Popa, S. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile. Universul Juridic 2015;
6. M. Rudăreanu Drept civil. Teoria Obligaţiilor. Ed. Fundaţiei Romania de Maine, Bucureşti, 2014.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Structura si subiectele raportului juridic
obligational
2. Clasificarea obligaţiilor
3. Faptele juridice licite
4. Răspunderea civilă delictuală
5. Răspunderea pentru fapta proprie
6. Răspunderea pentru fapta altei persoane –
2 ore
noţiuni introductive
În timpul dezbaterilor se fac conexiuni
7. Categorii de răspundere pentru fapta altei Dezbateri, prezentare de speţe
între cunoştinţele specifice materiei cu
persoane –
şi practică în domeniu
cele dobândite la celelalte discipline
8. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de
din planul de învăţământ
animale, lucruri, ruina edificiilor
9. Obligaţii complexe – noţiuni introductive
10. Obligaţii complexe – obligaţii afectate de
modalităţi, obligaţii plurale
11. Executarea obligaţiilor
12. Garantarea executării obligaţiilor
13. Modalităţi de stingere a obligaţiilor
14. Răspunderea pentru fapta altei persoane
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Bibliografie
1. Pagarin Maria Sofia, Drept civil. Teoria obligaţiilor, Editura Sitech, Craiova, 2016;
2. Fl.Baias, E.Chelaru, RConstantinovici, I. Macovei Noul Cod Civil. Comentariu pe articole- C.H. Beck 2014;
3. Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil.Subiectele dreptului civil. Universul Juridic 2005;
4. L. Pop, I. Popa, S. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile. Universul Juridic 2012;
5. L. Pop, I. Popa, S. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile. Universul Juridic 2015;
6. M. Rudăreanu Drept civil. Teoria Obligaţiilor. Ed. Fundaţiei Romania de Maine, Bucureşti, 2014.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Evaluarea la final de
semestru
Evaluare 1 pe parcursul
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
semestrului

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Examen oral

80%

Test pe parcursul semestrului

10%

Test pe parcursul semestrului

10%

10.6 Standard minim de performanţă



Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.
 Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
Data completării:
27.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Pagarin Maria Sofia

Lect. univ. dr. Pagarin Maria Sofia

Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
II

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice și Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPT ADMINISTRATIV II
D/DRCV/2/4/8
Prof. univ. dr. Bădescu Mihai
Lect. univ. dr. Papa Andreea Diana
2.6. Semestrul
4 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
83
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Număr de credite
6

DO
2
28
ore
27
27
19
2
8
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
▪ Teoria generală a dreptului; Drept constituţional.
4.2 de competenţe
▪ Utilizarea curentă a metodelor deprinse în cursul semestrului anterior de studii.
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

▪ Prelegerile se desfăşoară cu acces la internet si cu echipament de predare multimedia
▪ Sala de seminar dotata cu tabla, acces la Internet şi echipamente de seminarizare
multimedia.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Disciplina drept administrativ (partea II) îşi propune ca studentul să-şi însuşească
cunoştinţele din materia dreptului administrativ astfel încât să fie capabil să înţeleagă
regimul juridic specific al fiecărei instituţii de la această materie
7.2 Obiectivele specifice
 Însuşirea de către studenţi a dispoziţiilor dreptului administrativ partea II, în vederea
asigurării bazei teoretice necesare studierii, ulterior, şi a celorlalte ştiinţe de drept
prevăzute în planul de învăţământ al Facultăţii de Drept şi Administraţie publică Craiova
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
1. Activitatea administraţiei publice. Decizia
administrativă.
2. Actele administrative.
3. Contractele administrative.
4. Domeniul public.
5. Serviciile publice.
6. Controlul activităţii organelor administraţiei
publice.
7. Controlul
judecătoresc.
Contenciosul
2 ore
administrativ.
Suportul de curs este oferit studenţilor
Expunere, prezentarea unor
8. Organizarea
actuală
a
contenciosului
prin postare pe site-ul facultăţii
situaţii din practica şi dialog
administrativ român. Generalităţi.
făcându-se recomandarea de a studia
interactiv
9. Contenciosul administrativ în reglementarea
suportul de curs în prealabil pentru a
Legii nr. 554/2004;
putea interacţiona în timpul predării
10. Judecarea
acţiunilor
de
contencios
administrativ. Suspendarea executării actului
administrativ. Soluţionarea acţiunii.
11. Căile de atac. Executarea hotărârilor
judecătoreşti pronunţate de instanţele de
contencios administrativ
12. Controlul de legalitate exercitat de instanţele de
drept comun.
13. Răspunderea administrativă.
14. Răspunderea administrativ-contravenţională
Bibliografie
1. Bujor Florescu, Drept administrativ, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2016;
2. Emanuel Albu, Cristiana Ecaterina Banu, Traian Popescu şi Bogdan Georgescu, Drept administrativ - Partea II, Editura
Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2008;
3. Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Ilie Gorjan, Ivan Vasile Ivanoff, Cezar Corneliu Manda, Alina-Livia Nicu, Crina
Rădulescu, Cătălin Silviu Săraru, Dreptul administrativ în Uniunea Europeană, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007;
4.
Emanuel Albu, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Partea II, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti,
2005;
5.
Gheorghe Bică, Adriana Belu, Mariana Ciocoiu, Paul Rotaru, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Note de curs,
Editura Sitech, Craiova, 2005;
6.
Legea nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
7.
Legea nr.340/2004 privind instituţia prefectului
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată.
8.2 Seminar/laborator
1. Activitatea administraţiei publice. Decizia
administrativă.
2. Actele administrative.
3. Contractele administrative.
4. Domeniul public.
5. Serviciile publice.
6. Controlul activităţii organelor administraţiei
publice.
7. Controlul
judecătoresc.
Contenciosul
administrativ.

Metode de predare

Observaţii

Dezbateri, prezentare de speţe
şi practică în domeniu

În timpul dezbaterilor se fac conexiuni
între cunoştinţele specifice materiei cu
cele dobândite la celelalte discipline
din planul de învăţământ
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8. Organizarea
actuală
a
contenciosului
administrativ român. Generalităţi.
9. Contenciosul administrativ în reglementarea
Legii nr. 554/2004;
10. Judecarea
acţiunilor
de
contencios
administrativ. Suspendarea executării actului
administrativ. Soluţionarea acţiunii.
11. Căile de atac. Executarea hotărârilor
judecătoreşti pronunţate de instanţele de
contencios administrativ

În timpul dezbaterilor se fac
conexiuni între cunoştinţele
specifice materiei cu cele
dobândite la celelalte discipline
din planul de învăţământ

2 ore
În timpul dezbaterilor se fac conexiuni
între cunoştinţele specifice materiei cu
cele dobândite la celelalte discipline
din planul de învăţământ

12. Controlul de legalitate exercitat de instanţele
de drept comun.
13. Răspunderea administrativă.
14. Răspunderea administrativ-contravenţională
Bibliografie
1. Bujor Florescu, Drept administrativ, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2016;
2. Emanuel Albu, Cristiana Ecaterina Banu, Traian Popescu şi Bogdan Georgescu, Drept administrativ - Partea II,
Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2008;
3. Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Ilie Gorjan, Ivan Vasile Ivanoff, Cezar Corneliu Manda, Alina-Livia Nicu, Crina
Rădulescu, Cătălin Silviu Săraru, Dreptul administrativ în Uniunea Europeană, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007;
4. Emanuel Albu, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Partea II, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti,
2005;
5. Gheorghe Bică, Adriana Belu, Mariana Ciocoiu, Paul Rotaru, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Note de curs,
Editura Sitech, Craiova, 2005;
6. Legea nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
7. Legea nr.340/2004 privind instituţia prefectului
8. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au loc întâlniri cu reprezentanți ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.2 Metode de evaluare

Evaluarea la final de semestru
Examen oral
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
 Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
 Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.
 Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
Data completării:
26.09.2015
Data avizării în
departament:
01.10.2015
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10.3 Pondere din
nota finală
80%
10%
10%

Titular de curs,

Titular de seminar,

Prof. univ. dr. Bădescu Mihai

Lect. univ. dr. Papa Andreea Diana
Director Departamentul de Științe
Juridice și Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
II

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPT PENAL. (PARTEA GENERALĂ) II
D/DRCV/2/4/9
Prof. univ. dr. Bică Gheorghe
Asist. univ. dr. Sandu Adriana
2.6. Semestrul 4 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 .Total ore studiu individual
94
3.8. Total ore pe semestru
150
3.9. Număr de credite
6

DO
2
28
ore
32
32
20
2
8
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
▪ Nu este cazul
4.2 de competenţe
▪ Utilizarea curentă a metodelor de lucru deprinse în cursul semestrului anterior de studii.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

▪ Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu echipament de predare
multimedia
▪ Seminariile se desfăşoară în sală dotata cu tabla si echipamente de seminarizare
multimedia.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
▪ Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic;
▪ Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic;
▪ Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale;
▪ Intrepretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state;
▪ Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă;
▪ Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în
soluţionarea lor.
▪ Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate) cu respectarea palierelor
ierarhice;
▪ Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în
limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională;
▪ Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Aprofundarea specificului părţii generale a dreptului penal
7.2 Obiectivele specifice

Însuşirea de către studenţi a dispoziţiilor Părţii generale a dreptului penal în
vederea asigurării bazei teoretice necesare studierii, ulterior, şi a celorlalte ştiinţe
penale prevăzute în planul de învăţământ al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice
şi Administrative Craiova
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Răspunderea penală
2. Pedepsele (1)
3. Pedepsele (2)
4. Individualizarea
pedepselor. (1)

judiciară

a

executării

5. Individualizarea
pedepselor. (2)

judiciară

a

executării

6. Măsurile de siguranţă.(1)
7. Măsurile de siguranţă.(2)
8. Măsurile educative.
9. Minoritatea (1)
10.Minoritatea (2)
11.Minoritatea (3)
12. Cauzele care înlătură răspunderea penală
13. Cauzele care înlătură sau modifică executarea
pedepselor.
14. Cauzele
condamnării

care

înlătură

consecinţele

Metode de predare
Prelegere
Cursul va fi interactiv,
studenţii fiind atraşi în
dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea,
instructajul) şi conversative;
- de comunicare scrisă (lucrul
cu manualul), lectura
explicativă.
Metode de învăţare dirijată
sau nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate
pe acţiune directă (exerciţii,
probleme);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
jocurilor didactice).

Observaţii

2 ore
putea fi accesat de către studenţi prin
contul
personal de pe Platforma de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
prealabilă a suportului de curs, precum
şi a referinţelor bibliografice indicate,
astfel încât să poată
interacţiona în timpul predării.

Bibliografie
1. Gheorghe Bică şi colab., Curs universitar. Drept penal. Parte generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2016;
2. Gheorghe Bică şi colab., Drept penal. Partea generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007;
3. Gheorghe Bică şi colab., Drept penal român.Partea generală (în viziunea noului Cod penal), Editura Sitech, Craiova, 2006;
4. Codul Penal,Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal;
5. Culegere de practică judiciară în materie penală 2005-2013;
6. Udroiu Mihail, Drept penal.Partea generală. Noul Cod penal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014;
7. Mitrache, Constantin, Mitrache, Cristian, Drept penal. Partea generală,Conform noului Cod penal, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2014;
8. Lavinia Valeria Lefterache, Drept penal.Partea generală. Note de curs, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
9. Hotca Mihai Adrian , Slăvoiu Radu, Noul Cod penal şi Codul penal anterior, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
10. Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca, Ioan Chiş, Costică Păun, Mirela Gorunescu,Norel Neagu Maxim
Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Noul Cod penal comentat. Partea generală, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
11. Pasca Viorel, Studii de drept penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
12. Pasca Viorel, Drept penal .Partea generala, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
13. Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, Dreptul penal.Partea specială.Teorie şi practică judiciară conform Noului Cod penal, Editura
Universul Juridic, 2011.
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8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
1. Răspunderea penală – instituţie fundamentală a dreptului
penal. Noţiunea de răspundere penală. Principiile răspunderii
penale
2. Pedepesele principale (detenţiunea pe viaţă, închisoarea,
La fiecare seminar, se vor
amenda penală)
face aplicaţii practice,
3. Pedepsele complementare şi pedepesele accesorii
conform tematicii.
4. Noţiune şi forme de individualizare.Individualizarea judiciară a
Studenţii vor lucra
pedepeselor
individual şi vor rezolva
5. Individualizarea judiciară a executării pedepeselor
6. Măsurile de siguranţă (obligarea la tratament medical, internarea exerciţiile propuse de către
cadrul didactic, la finalul
medicală, interzicerea ocupării unei funcţii)
fiecărei teme predate.
7. Măsurile de siguranţă (confiscarea specială,confiscarea extinsă)
Vor fi folosite, de
8. Măsurile educative
asemenea:
conversaţia,
9. Minoritatea – Regimul răspunderii penale a infractorilor
problematizări, observarea
minori
independentă, analize,
10. Minoritatea – Regimul măsurilor educative neprivative de
dezbateri în echipe de
libertate
lucru,
aplicarea noţiunilor
11. Minoritatea – Regimul măsurilor educative privative de
teoretice
în speţe;
libertate
12. Cauzele care înlătură răspunderea penală
13. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepselor
14. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării.

Observaţii

2 ore
parcurgerea
prealabilă a suportului de curs
(electronic, ce poate fi
accesat de către studenţi prin
contul
personal de pe Platforma de
e-Learning BlackBoard
Academic Suite) şi a
referinţelor bibliografice
indicate, pentru a putea
interacţiona la seminarii.

Bibliografie
14. Gheorghe Bică şi colab., Curs universitar. Drept penal. Parte generală, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2016;
15. Gheorghe Bică şi colab., Drept penal. Partea generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007;
16. Gheorghe Bică şi colab., Drept penal român.Partea generală (în viziunea noului Cod penal), Editura Sitech, Craiova, 2006;
17. Codul Penal,Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal;
18. Culegere de practică judiciară în materie penală 2005-2013;
19. Udroiu Mihail, Drept penal.Partea generală. Noul Cod penal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014;
20. Mitrache, Constantin, Mitrache, Cristian, Drept penal. Partea generală,Conform noului Cod penal, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2014;
21. Lavinia Valeria Lefterache, Drept penal.Partea generală. Note de curs, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
22. Hotca Mihai Adrian , Slăvoiu Radu, Noul Cod penal şi Codul penal anterior, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
23. Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca, Ioan Chiş, Costică Păun, Mirela Gorunescu,Norel Neagu Maxim
Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Noul Cod penal comentat. Partea generală, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
24. Pasca Viorel, Studii de drept penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
25. Pasca Viorel, Drept penal .Partea generala, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
26. Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, Dreptul penal.Partea specială.Teorie şi practică judiciară conform Noului Cod penal, Editura
Universul Juridic, 2011.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

Evaluarea la final de semestru
Evaluare 1 pe parcursul semestrului
Evaluare 2 pe parcursul semestrului
10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare
Examen oral
Test pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului

10.3 Pondere din
nota finală
80%
10%
10%
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Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.
Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.

Data completării:
29.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Prof. univ. dr. Bică Gheorghe

Asist. univ. dr. Sandu Adriana

Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
II

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
CRIMINOLOGIE
D/DRCV/2/4/10
2.6. Semestrul 4

Prof. univ. dr. Bădescu Mihai
Conf. univ. dr. Costache Gheorghe
2.7.Tipul de evaluare
E 2.8.Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
3.2 din care: curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
3.5 Din care: curs
28
3.6 Seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
33
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Număr de credite
3

DO
1
14
ore
14
14
4
1
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Nu este cazul
4.2 de competenţe
 Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
 Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia.
5.2. de desfăşurare a  Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet, iar activităţile de laborator se
seminarului/laboratorului
desfășoară în Laboratorul de Criminalistică al Facultăţii.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Disciplina se adresează viitorilor jurişti dar în mod deosebit celor care în activitatea
practică, după absolvirea cursurilor facultăţii, este necesar să înţeleagă mecanismul care
determină o persoană să comită o infracţiune, condiţiile generatoare de fapte antisociale.
7.2 Obiectivele specifice
 Posibilitatea folosirii instrumentelor specifice de căutare, identificare şi interpretare
corectă a cauzelor şi condiţiilor generatoare de fapte antisociale.
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1.Noţiuni generale de criminologie
2.Obiectul criminologiei
3.Scopul şi funcţiile criminologiei
4.Metode şi tehnici de cercetare în criminologie:
- Metodele de cercetare în criminologie
5.Metode şi tehnici de cercetare în criminologie:
- Tehnicile de cercetare în criminologie
6.Marile curente în criminologie
7.Perspectiva sociologică. Tendinţe actuale în
criminologie:
- Modelul conflictual
- Curentul interacţionist
2 ore
- Criminologia reacţiei sociale
Suportul de curs este oferit
8.Perspectiva sociologică. Tendinţe actuale în
studenţilor prin postare pe site-ul
criminologie:
Expunere, prezentarea unor facultaţii făcându-se recoman- Criminologia radicală
situaţii din practica şi dialog
darea de a studia suportul de
- Evaluarea critică a modelului conflictual
interactiv
curs în prealabil pentru a putea
- Tendinţe actuale în criminologie
interacţiona în timpul predării
9. Cauzele crimei ca act individual
10. Bazele istorice ale reacţiei sociale antiinfracţionale:
- Modelul represiv
- Modelul preventiv
- Doctrina “apărării sociale”
11. Bazele istorice ale reacţiei sociale antiinfracţionale:
- Influenţa criminologiei asupra politicii penale
- Programe de prevenire
- Modelul curativ
12. Criminologia preventivă
13.Criminalitatea transnaţională:
- Crima organizată
14.Criminalitatea transnaţională:
- Evoluţia organizaţiilor criminale
- Crima organizată în România
Bibliografie
1. Gh.Nistoreanu, Gh.Costache - Elemente de criminologie, Editura Sitech, Craiova, 2005;
Valerian Cioclei, Manual de criminologie, ediţia 6, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2016;
2. Camil Tănăsescu, Gabriel Tănăsescu, Iancu Tănăsescu, Metacriminologie, ediţia 2, Editura C.H.Besck, Bucureşti, 2010;
3. Ana Bălan, Criminalitatea feminină, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008;
5. Gh.Nistoreanu, C.Păun, Criminologie, Editura Europa Nova Bucureşti 1996;
6. V.Cioclei, Manual de criminologie, Editura All Beck, Bucureşti 2003;
7. V.Cioclei, Criminologie etiologică, Editura All Beck, Bucureşti 1998;
8. I.Oancea, Probleme de criminologie Editura All Beck, Bucureşti 1994;
9. Gh.Bică, MT Burduşel, Suportul financiar al terorismului internaţional, Editura Eficient, Bucureşti, 2001;
10. Constituţia României;
11. Codul penal al României.
8.2 Seminar/laborator

1. Noţiuni generale de criminologie
2. Obiectul criminologiei
3. Scopul şi funcţiile criminologiei
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Metode de predare

Observaţii

4. Metode şi tehnici de cercetare în criminologie:
- Metodele de cercetare în criminologie
5.Metode şi tehnici de cercetare în criminologie:
- Tehnicile de cercetare în criminologie
6. Marile curente în criminologie
7. Perspectiva sociologică. Tendinţe actuale
criminologie:
- Modelul conflictual
- Curentul interacţionist
- Criminologia reacţiei sociale
8.Perspectiva sociologică. Tendinţe actuale
criminologie:
- Criminologia radicală
- Evaluarea critică a modelului conflictual
- Tendinţe actuale în criminologie
9. Cauzele crimei ca act individual
10. Bazele istorice ale reacţiei sociale antiinfracţionale:
- Modelul represiv
- Modelul preventiv
- Doctrina “apărării sociale”
11. Bazele istorice ale reacţiei sociale antiinfracţionale:
- Influenţa criminologiei asupra politicii penale
- Programe de prevenire
- Modelul curativ
12. Criminologia preventivă

în

în

Dezbateri, prezentare de
speţe şi practică în domeniu

În timpul dezbaterilor se fac
conexiuni între cunoştinţele
specifice materiei cu cele
dobândite
la
diciplinele
fundamentale

13. Criminalitatea transnaţională:
- Crima organizată
14. Criminalitatea transnaţională:
- Evoluţia organizaţiilor criminale
- Crima organizată în România
Bibliografie
1. Gh.Nistoreanu, Gh.Costache - Elemente de criminologie, Editura Sitech, Craiova, 2005;
Valerian Cioclei, Manual de criminologie, ediţia 6, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2016;
2. Camil Tănăsescu, Gabriel Tănăsescu, Iancu Tănăsescu, Metacriminologie, ediţia 2, Editura C.H.Besck, Bucureşti, 2010;
3. Ana Bălan, Criminalitatea feminină, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008;
5. Gh.Nistoreanu, C.Păun, Criminologie, Editura Europa Nova Bucureşti 1996;
6. V.Cioclei, Manual de criminologie, Editura All Beck, Bucureşti 2003;
7. V.Cioclei, Criminologie etiologică, Editura All Beck, Bucureşti 1998;
8. I.Oancea, Probleme de criminologie Editura All Beck, Bucureşti 1994;
9. Gh.Bică, MT Burduşel, Suportul financiar al terorismului internaţional, Editura Eficient, Bucureşti, 2001;
10. Constituţia României;
11. Codul penal al României.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
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10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
80%
10%
10%

Evaluarea la final de semestru
Examen tip grilă
Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test pe parcursul semestrului
Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test pe parcursul semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
 Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
 Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.
 Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
Data completării:
27.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Prof. univ. dr. Bădescu Mihai

Conf. univ. dr. Costache Gheorghe

Director Departamentul de Știinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
II

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPT FINANCIAR
D/DRCV/2/4/11
Lect. univ. dr. Dragomiroiu Gheorghe
Lect. univ. dr. Dragomiroiu Gheorghe
2.6. Semestrul
4 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 2.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Număr de credite
4

DO
1
14
ore
20
20
14
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
▪ Disciplina Drept financiar se va studia după parcurgerea disciplinei: Drept administrativ
4.2 de competenţe
▪ Nu este cazul.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

▪ Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu echipament de predare
multimedia.
▪ Seminariile se desfăşoară în sală cu acces la Internet, dotata cu tabla si echipamente
de seminarizare multimedia.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

De-a lungul semestrului, studentul trebuie să capete deprinderi de punere în practică a
cunoştinţelor teoretice dobândite, prin abordarea şi soluţionarea de cazuri, speţe, ivite în
activitatea jurisdicţională a instanţelor de judecată.
Scopul disciplinei studiate rezidă în conştientizarea de către student a rolului dreptului
financiar în cadrul sistemului naţional de drept şi al societăţii româneşti, prin participarea
studentului la propria dezvoltare profesională şi valorificarea optimă a propriului potenţial
în activitatea sa profesională. Capacitatea de a utiliza limba, instrumentele şi noţiunile
specifice dreptului financiar.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Noţiuni generale privind dreptul financiar.
2. Finanţele Publice.
3. Bugetul Statului şi Procedura Bugetară
4. Veniturile bugetelor publice
5. Sistemul cheltuielilor publice
6. Bugetele Unităţilor Administrativ - Teritoriale
Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale
7. Teoria generală a impozitelor
8.Impozitul pe venit datorat de persoanele fizice
9. Impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată si
accizele
10. Impozitele şi taxele locale
11. Datoria publică
12.Controlul financiar, Inspecţia fiscală şi controlul
Curţii de Conturi
13. Organizarea şl exercitarea activităţii de control
financiar în U.E.
14. Instituţii financiare internaţionale

Metode de predare

Observaţii

Expunere, prezentarea unor
situaţii din practica şi dialog
interactiv

2 ore
Suportul de curs este oferit studenţilor
prin postare pe site-ul facultăţii
făcându-se recomandarea de a studia
suportul de curs în prealabil pentru a
putea interacţiona în timpul predării

Bibliografie
1. Dragomiroiu Gheorghe, Drept financiar, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2016;
2. Şaguna, Dan Drosu, Drept financiar public, Ediţia a IV-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2011;
3. Minea, Mircea Ştefan, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice, Volumul I, Drept financiar, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2011;
4. Roş, Viorel, Drept financiar. Sistemul bugetar, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2010;
5. Băbălău, Anişoara, Drept financiar, Editura Universitaria, Craiova, 2010;
6. Minea, Mircea Ştefan, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice, Volumul II, Drept fiscal, Editura Wolters Kluwer,
Bucureşti, 2008;
7. Bălan, Emil, Drept financiar, Editura All Beck, Bucureşti, 2008;
8. Stănciulescu, Sorin, Mariana, Ciocoiu, Introducere în dreptul finanţelor publice, Sitech, Craiova, 2007;
9. Condor, I., Drept financiar, bugetar şi fiscal, vol. 2, Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2004;
10. Condor, I., R. Stancu, Drept financiar şi fiscal român, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003;
8.2 Seminar/laborator
1. Noţiuni generale privind dreptul financiar
2. Finanţele Publice.
3. Bugetul Statului şi Procedura Bugetară
4. Veniturile bugetelor publice
5. Sistemul cheltuielilor publice
6. Bugetele Unităţilor Administrativ - Teritoriale
Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale
7. Teoria generală a impozitelor
8.Impozitul pe venit datorat de persoanele fizice
9. Impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată si
accizele
10. Impozitele şi taxele locale
11. Datoria publică
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Metode de predare

Observaţii

Dezbateri, prezentare de speţe
şi practică în domeniu

1 oră
În timpul dezbaterilor se fac conexiuni
între cunoştinţele specifice materiei cu
cele dobândite la celalalte discipline
din planul de invatamant

12.Controlul financiar, Inspecţia fiscală şi controlul
Curţii de Conturi
13. Organizarea şl exercitarea activităţii de control
financiar în U.E.
14. Instituţii financiare internaţionale
Bibliografie
1. Dragomiroiu Gheorghe, Drept financiar, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2016;
2. Şaguna, Dan Drosu, Drept financiar public, Ediţia a IV-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2011;
3. Minea, Mircea Ştefan, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice, Volumul I, Drept financiar, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2011;
4. Roş, Viorel, Drept financiar. Sistemul bugetar, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2010;
5. Băbălău, Anişoara, Drept financiar, Editura Universitaria, Craiova, 2010;
6. Minea, Mircea Ştefan, Cosmin Flavius Costaş, Dreptul finanţelor publice, Volumul II, Drept fiscal, Editura Wolters Kluwer,
Bucureşti, 2008;
7. Bălan, Emil, Drept financiar, Editura All Beck, Bucureşti, 2008;
8. Stănciulescu, Sorin, Mariana, Ciocoiu, Introducere în dreptul finanţelor publice, Sitech, Craiova, 2007;
9. Condor, I., Drept financiar, bugetar şi fiscal, vol. 2, Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2004;
10. Condor, I., R. Stancu, Drept financiar şi fiscal român, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.3 Pondere din nota
finală
80%
10%
10%

Evaluarea la final de semestru
Examen tip grilă
Evaluare 1 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
Evaluare 2 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10.6 Standard minim de performanţă

Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.

Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.

Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
Data completării:
26.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Dragomiroiu Gheorghe

Lect. univ. dr. Dragomiroiu Gheorghe

Director Departamentul de Știinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept

2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar

LIMBA ENGLEZĂ IV
D/DRCV/2/4/12
Conf. univ. dr. Firică Camelia
Conf. univ. dr. Firică Camelia

2.5. Anul de studiu

2.6. Semestrul

II

4

2.7. Tipul de evaluare

Cv

2.8.Regimul
disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
- 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
din care: 3.5 curs
- 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

DO

2
28
ore
22
15
5
2
3
47
75
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Să fi frecventat cursurile de limbă engleză aferent anului 1 de studiu universitar;
4.2 de competenţe

Să aibă noţiuni de limbă engleză cel puţin la nivelul B1 - Nivel de bază - conform Cadrului
European Comun de Referinţă pentru Limbi;
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie, laptopuri şi tablă
Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie, laptopuri şi tablă

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice accumulate
 Dobândirea noţiunilor de bază fundamentale pentru realizarea actului comunicaţional care se poate realiza în
relaţia cu un partener, un client, o entitate juridică sau de orice altă natură;

Asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru întocmirea principalelor tipuri de documente
de specialitate inclusiv cele de natură a servi în corespondenţa de afaceri internaţională.

Înţelegerea şi traducerea corectă a informaţiei din texte englezeşti de specialitate.

Recunoaşterea şi utilizarea corectă a principalelor structuri gramaticale ale limbii engleze.

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare
şi muncă eficientă în cadrul echipei;

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă,
eficientă şi responsabilă;
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru
propria dezvoltare.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al  Obiectivele generale ale seminariilor de limba engleză vizează oferirea studenţilor a
disciplinei
posibilităţii de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele în ceea ce priveşte conceptele de gramatică
şi vocabular de specialitate, de a-şi dezvolta capacitatea de exprimare a ideilor de
bază şi transmitere de informaţii, de a utiliza corect aspectele fundamentale
structurale ale limbii engleze.
 Se va acorda prioritate capacităţii de comunicare - scrisă şi orală - şi de
socializare într-un mediu profesional, care se va realiza prin utilizarea textelor de
specialitate, conversaţiei, activităţilor interactive.
 Seminariile de limba engleză au ca scop:
 Consolidarea vocabularului şi terminologiei de specialitate, îmbogăţirea

7.2 Obiectivele specifice

cunoştinţelor fundamentale printr-o asimilare mai temeinică a noilor concepte legate
de domeniul de interes al studenţilor;
 Stimularea comunicării orale şi scrise în limba engleză, pe temele menţionate de
curriculum;
Dezvoltarea la studenţi a unei gândiri ştiinţifice, prin încurajarea de a aborda
informaţiile şi documentaţia referitoare la domeniul de specialitate, de a rupe
barierele de comunicare într-un mediu professional sau de afaceri.
Seminariile de limbă engleză vor îmbunătăţi competenţele studenţilor de la facultatea de
profil în ce priveşte comunicarea orală sau scrisă, le va crea şi dezvolta abilităţile de a:
 cere sau de a da informaţii specifice domeniului de interes etc;
 întreţine corespondenţa pe teme profesionale în limba engleză.
 înţelege, interpreta corect şi traduce informaţiile din textele specializate;
 recunoaşte şi folosi correct diferitele structure gramaticale ale limbii engleze.
 încuraja studenţii să depăşească barierele de comunicare într-o limbă străină.

8. Conţinutul cursurilor şi seminariilor
8.1 Curs
Metode de predare
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
1. CONVERSATIONAL TOPICS: BRITISH LEGAL Metode clasice didactice utilizate în
SYSTEM
procesul didactic:
Law vocabulary practice
Expunerea;
Grammar exercises.
Conversaţia;
Comunicare scrisă/orală.
2. CONVERSATIONAL TOPICS: THE LAW
Metode moderne didactice utilizate
Law vocabulary practice
în procesul didactic:
Grammar exercises.
Metode de învăţare prin simulare;
3. CONVERSATIONAL TOPICS: BRITISH Metode de stimulare a creativităţii
ENGLISH VERSUS AMERICAN ENGLISH
Cursul va avea caracter interactiv,
Law vocabulary practice
studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin
Grammar exercises.
supunerea discuţiilor a unor studii de
4. CONVERSATIONAL TOPICS: ENGLAND AND caz.
WALES, SCOTLAND AND NORTH IRELAND - La fiecare seminar, se vor face
THE JUDICIARY. THE COURTS
aplicaţii practice, conform tematicii
Law vocabulary practice
seminariilor.
Grammar exercises.
Se vor folosi videoproiectorul şi
5.
CONVERSATIONAL
TOPICS:
LEGAL laptopul pentru expunerea acelor
SERVICES
probleme teoretice care necesită
Law vocabulary practice
clarificări, pentru exemplificare, sau
Grammar exercises.
pentru rezolvarea unor activităţi
practice.
6. CONVERSATIONAL TOPICS: THE BAR
Law vocabulary practice
Studenţii vor lucra individual dar şi în
Grammar exercises.
grup de câte 4 sau 5 în activităţi de tip
World-café sau Biblioteca vie pentru a
7. CONVERSATIONAL TOPICS: IN COURT
rezolva situaţiile sau probele practice
Law vocabulary practice
propuse în timpul orelor de seminar.
Grammar exercises.

Observaţii
Observaţii

4 ore
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Bibliografie:
[1] Firică, Camelia. 2016. The language of law in a nutshell, Craiova, Revers.
[2] Firică, Camelia. 2005. 777 Questions to be answered, Craiova, Sitech.
[3] Firică, Camelia. 2010. A Glossary of Economic & Legal terms and phrases, Craiova, Universitaria
[4] Avram, Violeta-Irina, Roibu, Magdalena. 2006, The Languale of Law. Editura Universităţii de Vest, Timişoara.
[5] Georgiana Gălăţeanu-Fârnoagă, Ecaterina Comişel. 2002. Gramatica limbii engleze, Bucureşti, Lucman.
[6] Thomson, A. J., Martinet, A. V. 1986 A Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press.
[7] Academia Română. 2004. Dictionar Englez-român, Bucureşti, Univers Enciclopedic.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Consultarea reprezentanţilor mediului de afaceri cu privire la curiculum şi conţinutul acestuia pentru a se asigura astfel
crearea, la viitorii specialişti, a abilităţilor de comunicare fluentă într-un mediu professional şi de utilizare a limbajelor
specializate.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.2 Metode de evaluare

Evaluarea la final de semestru
Examen oral
Evaluare 1 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
Evaluare 2 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe.
Data completării:
27.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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10.3 Pondere din
nota finală
80%
10%
10%

Titular de curs,

Titular de seminar,

Conf. univ. dr. Firică Camelia

Conf. univ. dr. Firică Camelia

Director Departamentul de Știinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
II

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE
D/DRCV/2/4/13
Lect. univ. dr. Stănciulescu Sorin
Lect. univ. dr. Stănciulescu Sorin
2.6. Semestrul
3 2.7. Tipul de evaluare
E

2.8. Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 2.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
33
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Număr de credite
3

OPT
1
14
ore
9
9
11
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
▪ Disciplina Managementul proiectelor europene se va studia după parcurgerea disciplinei Economie
4.2 de competenţe
▪ Utilizarea adecvată a cunoştinţelor deprinse în cursul anului anterior de studii;
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

▪ Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu echipament de predare
multimedia.
▪ Seminariile se desfăşoară în sală cu acces la Internet, dotata cu tabla si echipamente
de seminarizare multimedia.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în
soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât
în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Disciplina „Managementul proiectelor europene” abordează domeniul vast şi deosebit de
complex al proiectelor organizaţionale bazate pe finanţare internaţională, cu multiple
implicaţii, amplificate de practica managerială.
Prin studierea disciplinei „Managementul proiectelor europene” se urmăreşte
fundamentarea principalelor concepte oferind un minim de cunoştinţe, necesare
managerilor în activitatea pregătire, finanţare şi implementare a proiectelor.
Prin studierea disciplinei „Managementul proiectelor europene” se urmăreşte formarea
abilităţilor specifice lucrului în echipă pentru aplicarea tehnicilor şi practicilor manageriale
legate de accesarea fondurilor internaţionale în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare
organizaţională.
De asemenea, se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu trăsăturile/calităţile
fundamentale pe care trebuie să le aibă un manager de proiect precum şi cu
caracteristicile fiecărei categorii de participanţi/interesaţi din domeniul finanţării prin
proiecte.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Fundamentele
Teoretice
ale
Managementului
Proiectelor. Delimitări conceptuale, caracteristici şi principii.
Părţile implicate în elaborarea şi gestionarea proiectelor.
Managementul proiectelor – prezentare generală.
2. Finanţarea Proiectelor. Elemente de principiu privind
finanţarea proiectelor. Surse de finanţare.
Documentele financiare ale proiectului. Decontarea
cheltuielilor. Eligibilitatea costurilor.
3. Managementul Ciclului de Proiect. Generalităţi. Ciclul de
viaţă al proiectelor – definiţie, structură, tipuri.
Principii fundamentale ale managementului ciclului
proiectului. Demararea proiectelor – faza importantă în
managementul proiectelor.
4. Elemente de Planificare a Proiectelor. Etapa de
planificare a proiectului şi însemnătatea acesteia.
Particularităţi în construirea planului structurii proiectului
(PSP). Instrumente utilizate în procesul de planificare a
proiectelor.
5. Matricea Cadru Logic – Instrument Al Managementului
Proiectelor. Generalităţi.
Realizarea şi completarea Matricei Logice. Finalizarea şi
utilizarea schemei logice.
6. Managementul Echipelor de Proiect. Particularităţi ale
relaţiilor de management.
Managementul resurselor umane în proiecte. Managerul de
proiect.
7. Managementul Calităţii Proiectelor. Cerinţele asigurării
calităţii proiectelor. Principiile sistemului de management al
calităţii proiectelor.
Elemente procesuale de management al calităţii proiectelor.
Sisteme şi instrumente ale TQM. Optimizarea totală a
calităţii în organizaţii.

Metode de predare

Observaţii

Prelegere
cu
ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
4 ore
interactiv, studenţii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
4 ore
procesul
de
predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală,
4 ore
expozitive
(povestirea,
descrierea, instructajul) şi
conversative
(conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
2 ore
- de comunicare scrisă (lucrul
cu
manualul),
lectura
explicativă,
lectura
independentă, etc.
4 ore
Metode de învăţare dirijată
sau nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
4 ore
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi
4 ore
învăţare asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate
pe acţiune directă (exerciţii,
8. Managementul Riscurilor in Proiecte. Generalităţi. probleme, lucrări practice);
Elemente de principiu privind managementul riscului în - metode de învăţare prin
2 ore
proiectele internaţionale. Categorii de riscuri. Procesul de acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor
management al riscurilor.
didactice).
Bibliografie
Negulescu, M.C. (coord.), Marinescu M.S., Stănciulescu S.C., Managementul proiectelor, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită,
Editura Sitech, Craiova, ISBN 978-606-11-5210-0, 2016.
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Florescu, Daniela, Managementul proiectelor cu finanţare europeană, Editura CH Beck, ISBN: 978-606-1800-704, 2012.
Ilie, Georgeta, Managementul proiectelor cu finanţare europeană, Editura Pro Universitaria, ISBN: 978-973-129-839-9, 2011.
www.fonduri-ue.ro/programe-operaţionale.
8.2 Seminar/laborator
1.
Părţile implicate în elaborarea şi gestionarea
proiectelor; Managementul proiectelor – prezentare
generală; Elemente de principiu privind finanţarea
proiectelor; Surse de finanţare; Surse interne de finanţare
a proiectului; Surse externe de finanţare a proiectului;
Fonduri structurale;
2. Documentele financiare ale proiectului; Decontarea
cheltuielilor; Eligibilitatea costurilor; Ciclul de viaţă al
proiectelor – definiţie, structură, tipuri; Principii
fundamentale ale managementului ciclului proiectului;
3. Demararea proiectelor – faza importantă în
managementul proiectelor; Etapa
de planificare a
proiectului şi însemnătatea acesteia; Particularităţi în
construirea planului structurii proiectului (PSP);
Instrumente utilizate în procesul de planificare a
proiectelor;
4. Realizarea şi completarea Matricei Logice; Finalizarea
şi utilizarea schemei logice; Particularităţi ale relaţiilor de
management; Managementul resurselor umane în
proiecte; Generalităţi în definirea MRU; Particularităţi ale
MRU în proiecte;
5. Managerul de proiect; Cerinţele asigurării calităţii
proiectelor; Principiile sistemului de management al
calităţii proiectelor; Elemente procesuale de management
al calităţii proiectelor; Sisteme şi instrumente ale TQM;
Optimizarea totală a calităţii în organizaţii;
6. Elemente de principiu privind managementul riscului în
proiectele internaţionale; Categorii de riscuri; Procesul de
management al riscurilor; Identificarea riscurilor;
Evaluarea riscurilor; Dezvoltarea strategiilor de răspuns la
riscuri; Controlul strategiilor de răspuns la riscuri.

Metode de predare

Observaţii

2 ore

2 ore

La fiecare seminar, se vor
face
aplicaţii
practice,
conform tematicii.
Studenţii vor lucra individual
şi vor rezolva exerciţiile
propuse la finalul temei de
aplicaţie.

2 ore

4 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
1. Negulescu, M.C. (coord.), Marinescu M.S., Stănciulescu S.C., Managementul proiectelor, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită,
Editura Sitech, Craiova, 2016;
2. Florescu, Daniela, Managementul proiectelor cu finanţare europeană, Editura CH Beck, 2012.
3. Ilie, Georgeta, Managementul proiectelor cu finanţare europeană, Editura Pro Universitaria, 2011.
www.fonduri-ue.ro/programe-operaţionale.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai angajatorilor;
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
10. Evaluare
10.3 Pondere din nota
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
finală
Evaluarea la final de
10.4 Curs
Examen tip grilă
80%
semestru
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.5 Seminar/laborator
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
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Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.
Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite.
Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.

Data completării:
28.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Stănciulescu Sorin

Lect. univ. dr. Stănciulescu Sorin

Director Departamentul de Știinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

ANUL III DREPT
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
III

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPT CIVIL. CONTRACTE
D/DRCV/3/5/1
Lect. univ. dr. Troanţă Rebeleş Turculeanu Andreea
Lect. univ. dr. Troanţă Rebeleş Turculeanu Andreea
2.6. Semestrul
5
2.7. Tipul de evaluare E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4. Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi………
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Număr de credite

DO
2
28
ore
26
11
16
16
69
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Teoria generală a dreptului; Drept civil. Persoanele; Drept civil. Drepturi reale; Drept
civil. Teoria obligațiilor.
4.2. de competenţe
 Studentul trebuie să aibă o cunoaştere suficientă a teoriei generale a dreptului, a
drepturilor reale şi a teoriei generale a obligaţiilor pentru a înţelege această materie.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2.
de
desfăşurare
seminarului/laboratorului

a

 Prelegerile se desfăşoară cu acces la Internet şi cu echipament de predare
multimedia.

Sală de seminar dotată cu tablă şi echipamente de seminarizare multimedia.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei  Obiectivul general al disciplinei Drept civil. Contracte îl constituie analiza principalelor
contracte civile, cu accent pe regulile aplicabile fiecăruia dintre ele în parte şi pe
problematica specifică ce apare în legătură cu formarea valabilă, efectele şi modalităţile
de încetare a fiecăruia dintre aceste contracte.
7.2. Obiectivele specifice
 Studentul trebuie să cunoască reglementările legale și practica judiciară din domeniul
contractelor civile, astfel încât să fie capabil să explice regimul juridic al fiecărui contract
studiat, condiţiile de validitate specifice, efectele juridice produse atât cu privire la
raporturile dintre terţi, cât şi cu privire la efectele faţă de terţi.
 De asemenea, disciplina studiată are ca finalitate şi conştientizarea de către student a
rolului contractelor civile speciale în sistemul nostru de drept şi în cadrul societăţii. La
finalul anului, studentul trebuie să poată aplica cunoştinţele dobândite prin soluţionarea
unui caz practic, realizarea unor lucrări, comentariul unor soluţii îmbrăţişate de practica
judiciară, comentariul unor texte legale cu aplicabilitate în domeniul contractelor civile
speciale, elaborarea unor propuneri de lege ferenda în această materie.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Contractul de vânzare-cumpărare
2. Contractul de vânzare-cumpărare
3. Contractul de schimb
4. Contractul de locaţiune
5. Contractul de închiriere a locuinţei
6. Contractul de arendare
7. Contractul de antrepriză
8. Contractul de mandat
9. Împrumutul de folosinţă (Comodatul)
10. Împrumutul de consumaţie
11. Contractul de depozit
12. Contractul de societate civilă
13. Contractele aleatorii
14. Contractul de tranzacţie

Metode de predare

Observaţii

Se discută speţe pe care cadrul
universitar le pune la dispoziţia
studenţilor.

Speţele permit sublinierea
caracterelor speciale ale
fiecărui contract cu mai
mare uşurinţă.

Bibliografie
1. Andreea Troanţă Rebeleş Turculeanu, Drept civil. Contracte, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Bujorel Florea, Drept civil. Contractele speciale, Editura Universul Juridic, București, 2013.
3. Răzvan Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil, note de curs, Editura Universul Juridic, București, 2013.
4. Florin Moţiu, Contracte speciale în noul Cod civil, Ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012.
5. Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Instituții de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu,
București, 2012.
6. Dumitru C. Florescu, Contracte speciale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
7. Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, vol. I (2006), vol. II (2006),
vol. III (2007), Ediţia a IV-a, actualizată de Lucian Mihai şi Romeo Popescu.
8. Ion Turculeanu, Cătălin Băncioi, Drept civil. Contracte speciale, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universitaria,
Craiova, 2004.
8.2. Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Contractul de vânzare-cumpărare
2. Contractul de vânzare-cumpărare
3. Contractul de schimb
4. Contractul de locaţiune
5. Contractul de închiriere a locuinţei
Se discută speţe pe care
Speţele permit sublinierea caracterelor
6. Contractul de arendare
cadrul universitar le pune la
speciale ale fiecărui contract cu mai
dispoziţia studenţilor.
mare uşurinţă.
7. Contractul de antrepriză
8. Contractul de mandat
9. Împrumutul de folosinţă (Comodatul)
10. Împrumutul de consumaţie
11. Contractul de depozit
12. Contractul de societate civilă
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13. Contractele aleatorii
14. Contractul de tranzacţie
Bibliografie
1. Andreea Troanţă Rebeleş Turculeanu, Drept civil. Contracte, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Bujorel Florea, Contractul de donație în noul Cod civil, Editura Hamangiu, București, 2014.
3. Andreea Livia Troanţă Rebeleş Turculeanu, Compensaţia. Reglementare. Doctrină. Jurisprudenţă, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2012.
4. Flavius-Antoniu Baias (coordonator) şi alţii, Noul Cod civil: comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.

5.

Ioan Turcu, Vânzarea în Noul Cod civil, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.

6. Florin Moţiu, Contracte speciale în Noul Cod civil, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2011.
7. Daniela Ciochina, Compensația în dreptul românesc, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au loc întâlniri cu reprezentanți ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs

10.1. Criterii de evaluare
10.2. Metode de evaluare
10.3. Pondere din nota finală
Evaluare la final de semestru
Examen oral
80%
Evaluare 1 pe parcursul
semestrului
Test pe parcursul semestrului
10%
10.5.
Seminar/laborator
Evaluare 2 pe parcursul
semestrului
Test pe parcursul semestrului
10%
10.6. Standard minim de performanţă
 Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;
 Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;
 Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;
 Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul disciplinei Drept civil.
Contracte.
Data completării:
21.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Troanţă Rebeleş
Turculeanu Andreea

Lect. univ. dr. Troanţă Rebeleş Turculeanu
Andreea

Director Departamentul de Ştiințe
Juridice și Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
III

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licențiat în Drept
DREPT PENAL (PARTEA SPECIALĂ) I
D/DRCV/3/5/2
Conf. univ. dr. Bică Denisa Loredana
Conf. univ. dr. Bică Denisa Loredana
2.6. Semestrul
5
2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4. Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
69
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Număr de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum

4.2. de competenţe


DO
2
28
ore
25
25
15
2
2
-

Drept penal. Partea generală I; Drept penal. Partea generală II.
Abilitatatea de a lucra în echipă, observația, spiritul analitic.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
 Prelegerile se desfăşoară cu acces la Internet şi cu echipament de predare
multimedia.
5.2. de desfăşurare a

Sala de seminar este dotată cu tablă şi echipamente de seminarizare multimedia.
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei  Disciplina studiată urmăreşte, ca finalitate, conştientizarea de către student a rolului
dreptului penal special în sistemul nostru de drept şi în cadrul societăţii, participarea
studentului la propria dezvoltare profesională, precum şi valorificarea optimă a propriului
potenţial în activitatea sa profesională.
7.2. Obiectivele specifice
 Analiza structurii conținutului infracţiunilor prevăzute în Partea Specială a Codului
penal;
 Definirea faptelor incriminate ca infracțiuni prevăzute în Codul penal;
 Clasificarea infracţiunilor conform criteriilor consacrate;
 Analiza comparativă a infracţiunilor din aceeași categorie;
 Identificarea particularităților fiecărei infracţiuni/tip de infracțiune;
 Realizarea unei corecte încadrări juridice a faptelor penale;
 Soluţionarea problemelor de practică judiciară și argumentarea soluțiilor;
 Analiza unor infracţiuni introduse prin legi speciale şi prin legi extrapenale;
 Expunerea cadrului care guvernează justiţia penală în România şi legea penală, din
perspectiva noului Cod penal.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Noţiunea, obiectul şi caracterele dreptului penal special
2. Infracţiuni contra siguranţei statului 1
3. Infracţiuni contra siguranţei statului 2
4. Infracţiuni contra vieţii persoanei 1
5. Infracţiuni contra vieţii persoanei 2
6. Infracţiuni contra integrităţii corporale şi a sănătăţii
persoanei 1
7. Infracţiuni contra integrităţii corporale şi a sănătăţii
persoanei 2
8. Infracţiuni contra libertăţii persoanei 1
9. Infracţiuni contra libertăţii persoanei 2
10. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală 1
11. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală 2
12. Infracţiuni contra patrimoniului 1
13. Infracţiuni contra patrimoniului 2
14. Infracţiuni contra patrimoniului 3

Metode de predare

Expunere, prezentarea unor
situaţii din practică şi dialog
interactiv

Observaţii

2 ore
Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site-ul
facultăţii, făcându-se
recomandarea de a studia
suportul de curs în prealabil
pentru a putea interacţiona în
timpul predării

Bibliografie
1. Alexandru Ionaș, Denisa Popescu, Alexandru Florin Măgureanu, Cristina Dinu, Drept penal. Partea specială, Curs
universitar, Vol. 1, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Doinel Dinuică, Polixenia Grecu, Drept penal special, Partea I, Editura Fundației România de Mâine, București, 2015.
3. Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, Andra Trandafir, Drept penal. Partea specială. Culegere de teste grilă pentru examenele de
an, de licență și de admitere în profesii juridice, ediția a II-a, Editura C.H. Beck, 2015.
4. Vasile Dobrinoiu, Mihai Adrian Hotca, Mirela Gorunescu, Maxim Dobrinoiu, Ilie Pascu, Ioan Chiș, Costică Păun, Norel Neagu,
Mircea Constantin Sinescu, Noul Cod penal comentat, Partea specială, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul
Juridic, București, 2014.
5. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
6. Tudorel Toader, Maria Ioana Michinici, Anda Ciocîntă-Crișu, Mihai Dunea, Ruxandra Răducanu, Sebastian Rădulețu, Noul
Cod penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, București, 2014.
7. Codul penal. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2014 (părțile corespunzătoare tematicii).
8.2. Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Noţiunea de parte specială a dreptului penal. Corelaţia
dintre partea generală și partea specială a dreptului penal.
Însemnătatea părţii speciale a dreptului penal. Sistemul
părţii speciale a dreptului penal.
2. Aspecte comune ale infracţiunilor contra siguranţei
statului. Trădarea. Trădarea prin ajutarea inamicului.
Trădarea prin transmitere de secrete. Acţiunile
duşmănoase contra statului şi spionajul. Atentatul care
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pune în pericol siguranţa statului. Atentatul contra unei
colectivităţi.
3. Subminarea puterii de stat. Actele de diversiune.
Subminarea economiei naţionale. Propaganda în favoarea
statului totalitar. Acţiuni împotriva ordinii constituţionale.
Complotul. Compromiterea unor interese de stat.
Comunicarea de informaţii false. Divulgarea secretului care
periclitează siguranţa naţională. Nedenunţarea. Infracţiuni
contra reprezentantului unui stat străin.
4. Aspecte comune ale infracţiunilor contra vieţii persoanei.
Omorul. Omorul calificat. Omorul deosebit de grav.
5. Pruncuciderea. Uciderea din culpă. Determinarea sau
înlesnirea sinuciderii.
6. Aspecte comune ale infracţiunilor contra integrităţii
corporale şi sănătăţii persoanei. Lovirea sau alte violenţe.
Vătămarea corporală. Vătămarea corporală gravă.
7. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte.
Vătămarea corporală din culpă. Provocarea ilegală a
avortului.
8. Aspecte comune ale infracţiunilor contra libertăţii
persoanei. Lipsirea de libertate în mod ilegal. Violarea de
domiciliu.
9.
Ameninţarea.
Şantajul.
Violarea
secretului
corespondenţei. Divulgarea secretului profesional.
10. Aspecte comune ale infracţiunilor privitoare la viaţa
sexuală. Violul. Actul sexual cu un minor. Seducţia.
11. Perversiunea sexuală. Corupţia sexuală. Hărţuirea
sexuală. Incestul.
12. Aspecte comune. Furtul. Furtul calificat. Pedepsirea
unor furturi la plângerea prealabilă. Tâlhăria.
13. Pirateria. Abuzul de încredere. Gestiunea frauduloasă.
Înşelăciunea. Delapidarea.
14. Însuşirea bunului găsit. Distrugerea. Distrugerea
calificată. Distrugerea din culpă. Tulburarea de posesie.
Tăinuirea.

Dezbateri, prezentare de
speţe şi practică în domeniu

2 ore
În timpul dezbaterilor se fac
conexiuni între cunoştinţele
specifice materiei cu cele
dobândite la celelalte discipline
fundamentale

Bibliografie
1. Alexandru Ionaș, Denisa Popescu, Alexandru Florin Măgureanu, Cristina Dinu, Drept penal. Partea specială, Curs
universitar, Vol. 1, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Doinel Dinuică, Polixenia Grecu, Drept penal special, Partea I, Editura Fundației România de Mâine, București, 2015.
3. Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, Andra Trandafir, Drept penal. Partea specială. Culegere de teste grilă pentru examenele de
an, de licență și de admitere în profesii juridice, ediția a II-a, Editura C.H. Beck, 2015.
4. Vasile Dobrinoiu, Mihai Adrian Hotca, Mirela Gorunescu, Maxim Dobrinoiu, Ilie Pascu, Ioan Chiș, Costică Păun, Norel Neagu,
Mircea Constantin Sinescu, Noul Cod penal comentat, Partea specială, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul
Juridic, București, 2014.
5. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
6. Tudorel Toader, Maria Ioana Michinici, Anda Ciocîntă-Crișu, Mihai Dunea, Ruxandra Răducanu, Sebastian Rădulețu, Noul
Cod penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, București, 2014.
7. Codul penal. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2014 (părțile corespunzătoare tematicii).
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.

149

10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

Evaluare la final de semestru
Examen scris
80%
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
10.5. Seminar/laborator
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6. Standard minim de performanţă

Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;

Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;

Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul dreptului penal,
partea specială.

Data completării:
22.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Conf. univ. dr. Bică Denisa Loredana

Conf. univ. dr. Bică Denisa Loredana

Director Departamentul Științe Juridice
și Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
III

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licențiat în Drept
DREPT PROCESUAL PENAL I
D/DRCV/3/5/3
Conf. univ .dr. Bică Denisa Loredana
Lect. univ. dr. Diaconescu Amelia Mihaela
2.6. Semestrul 5 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4. Total ore din planul de învăţământ
56 din care: 3.5. curs 28
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
69
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Număr de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2.
de
desfăşurare
seminarului/laboratorului

a

DO
2
28
ore
20
20
19
2
8
-

Drept penal – partea generală; Drept penal – partea specială.
Abilitatatea de a lucra în echipă, observația, spiritul critic.
 Prelegerile se desfăşoară cu acces la Internet şi cu echipament de predare
multimedia.
 Sala de seminar este dotată cu tablă şi echipamente de seminarizare multimedia.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât
în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
 Prezentarea conceptelor de bază şi a principiilor fundamentale ale dreptului
procesual penal;
 Cunoaşterea şi analiza principalelor instituţii ale dreptului procesual penal;
 Studiul şi aprofundarea practicii judiciare în materie în conformitate cu
legislaţia internă şi internaţională.
7.2. Obiectivele specifice
 Reliefarea rolului cunoaşterii legislaţiei de dreptul procesual penal;
 Identificarea conceptelor, teoriilor şi instituţiilor specifice dreptului procesual
penal, înţelegerea şi asimilarea acestora;
 Realizarea interconexiunii între teorie şi aplicarea în practică a
instrumentelor esenţiale privind abordarea din punct de vedere legislativ a
problematicii procedurii penale.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
Metode de predare
Observaţii
1. Consideraţii generale privind procesul penal şi
dreptul procesual penal.
2. Principiile fundamentale ale procesului penal.
3. Participanţii în procesul penal.
4. Părţile în procesul penal.
2 ore
5. Acţiunile în procesul penal.
Suportul
de
curs este oferit
6. Acţiunea civilă.
Expunere,
prezentarea
unor
studenţilor
prin
postare pe site-ul
7. Competenţa în materie penală.
situaţii
din
practică
şi
dialog
facultăţii,
făcându-se
recomandarea
8. Competenţa instanţelor judecătoreşti.
interactiv
de a studia suportul de curs în
9. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal.
prealabil
pentru a putea interacţiona
10. Înscrisurile, înregistrările şi mijloacele materiale
în timpul predării
de probă.
11. Măsurile procesuale.
12. Alte măsuri procesuale.
13. Actele procesuale şi procedurale comune.
14. Instituţii legate de actele procesuale şi
procedurale.
Bibliografie
1. Nicu Jidovu, Gheorghe Bică, Popescu Denisa Loredana, Drept procesual penal. Partea generală, Editura Sitech, Craiova,
2016.
2. Mihail Udroiu, Procedura penală. Partea generală. Noul Cod de procedură penală, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București,
2015.
3. Nicu Jidovu, Drept procesual penal. Partea generală, Editura Sitech, Craiova, 2014.
4. Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău, Noul Cod de procedură penală comentat, Editura Hamangiu, București, 2014.
5. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.
6. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, cu modificările și completările ulterioare.
8.2. Seminar/laborator
1. Ştiinţa dreptului procesual penal. Normele
dreptului procesual penal. Faptele şi raporturile
juridice procesual penale.
2. Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale.
Clasificarea principiilor
3. Organele judiciare.
4. Învinuitul. Inculpatul. Partea vătămată. Partea
civilă. Partea responsabilă civilmente. Subiecţii
procesuali care pot înlocui părţile în procesul
penal. Apărătorul în procesul penal.
5. Acţiunea în justiţie. Acţiunea penală.
6. Acţiunea civilă.
7. Competenţa în materie penală. Noţiune şi
forme.
8. Competenţa instanţelor judecătoreşti. Instituţii
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Metode de predare

Dezbateri, prezentare de speţe şi
practică în domeniu

Observaţii

2 ore
În timpul dezbaterilor se fac
conexiuni între cunoştinţele
specifice materiei cu cele dobândite
la celelalte discipline din planul de
învăţământ

conexe competenţei.
9. Clasificarea probelor. Cerinţele probelor.
10. Constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale
şi expertizele. Alte instituţii legate de administrarea
probelor în procesul penal.
11. Măsurile preventive. Noţiune şi criterii de
clasificare.
12. Măsurile de ocrotire şi de siguranţă. Măsurile
asiguratorii. Restituirea lucrurilor. Restabilirea
situaţiei anterioare.
13. Actele procesuale şi procedurale comune.
Noţiune şi clasificare. Modificarea actelor
procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi
înlăturarea unor omisiuni vădite.
14. Termenele. Sancţiuni procedurale penale.
Cheltuieli judiciare şi amenda judiciară.
Bibliografie
1. Nicu Jidovu, Gheorghe Bică, Popescu Denisa Loredana, Drept procesual penal. Partea generală, Editura Sitech, Craiova,
2016.
2. Mihail Udroiu, Procedura penală. Partea generală. Noul Cod de procedură penală, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București,
2015.
3. Nicu Jidovu, Drept procesual penal. Partea generală, Editura Sitech, Craiova, 2014.
4. Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău, Noul Cod de procedură penală comentat, Editura Hamangiu, București, 2014.
5. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.
6. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea
și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, cu modificările și completările ulterioare.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au loc întâlniri cu reprezentanți ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

Evaluare la final de semestru
Examen scris
80%
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
10.5. Seminar/laborator
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6. Standard minim de performanţă
 Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;
 Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;
 Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale.
 Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul dreptului procesual
penal.
Data completării:
22.09.2015
Data avizării în
departament:
01.10.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Conf. univ. dr. Bică Denisa Loredana

Lect. univ. dr. Diaconescu Amelia Mihaela
Director Departamentul Ştiinţe Juridice
şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
III

DREPTUL FAMILIEI
D/DRCV/3/5/4
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
2.6. Semestrul
5 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4. Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi......
3.7. Total ore studiu individual
69
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Număr de credite
5

DO
2
28
ore
22
22
21
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Teoria generală a dreptului; Drept civil I – partea generală; Drept civil II – persoanele.
4.2. de competenţe
 Utilizarea adecvată a cunoştinţelor deprinse în cursul anilor de studii anteriori.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
 Prelegerile se desfăşoară în sali de curs cu acces la Internet şi cu echipament de
cursului
predare multimedia.
5.2. de desfăşurare a

Seminariile se desfăşoară în săli de curs cu acces la Internet.
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în
soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât
în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei  Acumularea şi aprofundarea de cunoştinţe specifice domeniului dreptului familiei;
 Acumularea de cunoştinţe referitoare la instituţiile dreptului familiei din sisteme
europene şi internaţionale, care au aplicabilitate şi care au influenţat relaţiile şi raporturile
din dreptul familiei la nivel naţional;
 Dezvoltarea capacităţii de sintetizare şi interpretare a informaţiilor dobândite, de
rezolvare a unor probleme specifice domeniului studiat la această materie;
 Să permită dobândirea de catre studenţi a acelor cunostinte, competenţe şi abilităţi
corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a ştiinţei dreptului familiei la nivel naţional
şi european;
 Să asigure compatibilizarea formării profesionale şi a competenţelor absolvenţilor
Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative cu standardele Sistemului
European de Credite Transferabile, în vederea promovarii mobilităţii şi recunoaşterii
diplomelor studenţilor în spaţiul european.
7.2. Obiectivele specifice
 Formarea capacităţii de a utiliza limba, instrumentele şi noţiunile specifice dreptului
familiei;
 Formarea capacităţii de a sintetiza şi interpreta noţiunile dobândite şi extinderea lor la
probleme specifice dreptului familiei;
 Crearea posibilităţii de a transpune în practică cunoştinţele dobândite;
 Formarea capacităţii de a inţelege şi interpreta teoretic şi practic noţiunile studiate;
 Educarea studenţilor în sprijinul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, demnităţii, înţelegerii reciproce, toleranţei si colaborării.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Noţiuni generale despre familie
2. Noţiuni generale despre dreptul familiei
3. Căsătoria
4. Efectele căsătoriei
5. Nulitatea căsătoriei
6. Încetarea şi desfacerea căsătoriei
7. Rudenia şi afinitatea
8. Filiaţia
9. Situaţia legală a copilului
10. Adopţia
11. Obligaţia legală de întreţinere
12. Ocrotirea părintească
13. Exercitarea ocrotirii părinteşti
14. Ocrotirea minorilor în cazuri speciale

Metode de predare
Prelegere
Cursul va fi interactiv, studenţii fiind
atraşi în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire de
cunoştinţe: comunicare orală,
expozitive (povestirea, descrierea,
instructajul) şi conversative (conversaţia
euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul, studiul de
caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea jocurilor didactice).

Observaţii

2 ore
Suportul de curs în format electronic
va putea fi accesat de către studenţi
prin contul personal de pe Platforma
de e-Learning BlackBoard Academic
Suite;
Se recomandă studenţilor
parcurgerea
prealabilă a suportului de curs,
precum şi a referinţelor bibliografice
indicate, astfel încât să poată
interacţiona în timpul predării.

Bibliografie
1. Mariana Ciocoiu, Dreptul familiei, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2015.
2. T. Bodoaşcă, Dreptul familiei, Ediţia a III-a, Editura Univesul Juridic, 2015.
3. Marian Budă, Drept procesual civil. Partea generală, Note de curs, Editura Sitech, 2015.
4. Marian Budă, Drept procesual civil. Partea specială, Note de curs, Editura Sitech, 2015.
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5. Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
6. Ioana Nicolae, Dreptul familiei în context naţional şi în raporturile de drept internaţional privat, Editura Hamangiu, 2014.
7. Elena Roşu, Daniel Andrei Tiberiu Rădulescu, Dreptul familiei: practică judiciară, Editura Hamangiu, 2013.
8. Deleanu, Noul Cod de procedură civilă: comentariu pe articole, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
9. Constantin Dinu, Proceduri speciale în Noul Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, 2013.
10. Al. Bacaci, V. C. Dumitrache, C. C. Hageanu, Dreptul familiei, Ediţia a 7-a (în reglementarea noului Cod civil), Editura
C. H. Beck, Bucureşti, 2012.
11. Nadia Cerasela Aniţei, Dreptul familiei, conform noului Cod civil, Editura Hamangiu, 2012.
12. Dan Lupaşcu, Dreptul familiei, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, 2012.
13. Adrian Alexandru Banciu, Raporturile patrimoniale dintre soţi potrivit noului Cod civil, Editura Hamangiu, 2012.
14. Mariana Ciocoiu, Sorin Stănciulescu, Ameila Diaconescu, Dreptul familiei, Caiet de seminar, Editura Sitech, 2012.
15. Flavius A. Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ion Macovei (coordonatori), Noul Cod civil: comentariu pe
articole, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012.
16. Carmen Tamara Ungureanu, Noul Cod civil: comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
17. Mariana Ciocoiu, Cezar Tită, Sorin Stănciulescu, Simona Duţu, Nicu Gabriel, Oana Vlăduţ; Bogdan Ghidirmic, Dreptul
familiei, Editura Sitech, Craiova, 2009.
8.2. Seminar/laborator
1. Noţiuni generale despre familie
- Reglementarea juridică a relaţiilor de
familie;
- Funcţiile familiei.
2. Noţiuni generale despre dreptul familiei
- Izvoarele dreptului familiei;
- Principiile generale ale dreptului familiei;
- Legătura dreptului familiei cu alte ramuri de
drept.
3. Căsătoria
- Noţiunea, caracterele şi condiţiile încheierii
căsătoriei;
- Condiţiile de fond şi impedimentele la
căsătorie;
- Condiţiile de formă la încheierea căsătoriei.
4. Efectele căsătoriei
- Raporturile personale dintre soţi;
- Raporturile patrimoniale;
- Bunurile soţilor.
5. Nulitatea căsătoriei
- Noţiunea şi clasificarea nulităţii căsătoriei;
- Efectele nulităţii căsătoriei.
6. Încetarea şi desfacerea căsătoriei
- Încetarea căsătoriei;
- Desfacerea căsătoriei.
7. Rudenia şi afinitatea
- Rudenia firească şi rudenia civilă;
- Afinitatea.
8. Filiaţia
- Noţiuni şi caracteristici privind filiaţia;
- Filiaţia faţă de mamă;
- Filiaţia faţă de tată;
9. Situaţia legală a copilului
- Situaţia legală a copilului din căsătorie;
- Consideraţii generale privind copilul din afara
căsătoriei.
10. Adopţia
- Cerinţele legale pentru încheierea adopţiei
- Desfiinţarea adopţiei;
- Adopţia internaţională.
11. Obligaţia legală de întreţinere
- Noţiuni generale privind obligaţia legală de
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Metode de predare

Observaţii

La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform tematicii.
Studenţii vor lucra individual şi vor
rezolva exerciţiile propuse de către
cadrul didactic, la finalul fiecărei
teme predate.
Vor fi folosite, de asemenea:
conversaţia, problematizări,
observarea independentă, analize,
dezbateri în echipe de lucru,
aplicarea noţiunilor teoretice în
speţe.

2 ore
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a suportului de
curs (electronic, ce poate fi accesat
de către studenţi prin contul
personal de pe Platforma de eLearning BlackBoard Academic Suite)
şi a referinţelor bibliografice indicate,
pentru a putea
interacţiona la seminarii.

întreţinere;
- Persoanele între care există obligaţia legală
de întreţinere.
12. Ocrotirea parintească
- Noţiunea şi caracteristicile ocrotirii părinteşti;
- Principiile ocrotirii părinteşti.
13. Exercitarea ocrotirii părinteşti
- Drepturile şi îndatoririle privitoare la
persoana copilului;
- Exercitarea ocrotirii părinteşti de către un
singur părinte.
14. Ocrotirea minorilor în cazuri speciale
- Tutela şi curatela minorului
- Protecţia specială a copilului
- Măsurile de protecţie specială a copilului.

La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform tematicii.
Studenţii vor lucra individual şi vor
rezolva exerciţiile propuse de către
cadrul didactic, la finalul fiecărei
teme predate.
Vor fi folosite, de asemenea:
conversaţia, problematizări,
observarea independentă, analize,
dezbateri în echipe de lucru,
aplicarea noţiunilor teoretice în
speţe.

2 ore
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a suportului de
curs (electronic, ce poate fi accesat
de către studenţi prin contul
personal de pe Platforma de eLearning BlackBoard Academic Suite)
şi a referinţelor bibliografice indicate,
pentru a putea
interacţiona la seminarii.

Bibliografie
1. Mariana Ciocoiu, Dreptul familiei, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2015.
2. T. Bodoaşcă, Dreptul familiei, Ediţia a III-a, Editura Univesul Juridic, 2015.
3. Marian Budă, Drept procesual civil. Partea generală, Note de curs, Editura Sitech, 2015.
4. Marian Budă, Drept procesual civil. Partea specială, Note de curs, Editura Sitech, 2015.
5. Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
6. Ioana Nicolae, Dreptul familiei în context naţional şi în raporturile de drept internaţional privat, Editura Hamangiu, 2014.
7. Elena Roşu, Daniel Andrei Tiberiu Rădulescu, Dreptul familiei: practică judiciară, Editura Hamangiu, 2013.
8. Deleanu, Noul Cod de procedură civilă: comentariu pe articole, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
9. Constantin Dinu, Proceduri speciale în Noul Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, 2013.
10. Al. Bacaci, V. C. Dumitrache, C. C. Hageanu, Dreptul familiei, Ediţia a 7-a (în reglementarea noului Cod civil), Editura
C. H. Beck, Bucureşti, 2012.
11. Nadia Cerasela Aniţei, Dreptul familiei, conform noului Cod civil, Editura Hamangiu, 2012.
12. Dan Lupaşcu, Dreptul familiei, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, 2012.
13. Adrian Alexandru Banciu, Raporturile patrimoniale dintre soţi potrivit noului Cod civil, Editura Hamangiu, 2012.
14. Mariana Ciocoiu, Sorin Stănciulescu, Ameila Diaconescu, Dreptul familiei, Caiet de seminar, Editura Sitech, 2012.
15. Flavius A. Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ion Macovei (coordonatori), Noul Cod civil: comentariu pe
articole, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012.
16. Carmen Tamara Ungureanu, Noul Cod civil: comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
17. Mariana Ciocoiu, Cezar Tită, Sorin Stănciulescu, Simona Duţu, Nicu Gabriel, Oana Vlăduţ; Bogdan Ghidirmic, Dreptul
familiei, Editura Sitech, Craiova, 2009.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
- Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au loc întâlniri cu reprezentanți ai
angajatorilor;
- În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs
10.5. Seminar/laborator

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

Evaluare la final de semestru
Evaluare 1 pe parcursul
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
semestrului

Examen oral

80%

Test pe parcursul semestrului

10%

Test pe parcursul semestrului

10%

10.6. Standard minim de performanţă

Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;

Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;

Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul dreptului familiei.
157

Data completării:

Titular de curs,

Titular de seminar,

25.09.2015

Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

Data avizării în
departament:

Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative

01.10.2015

Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

158

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
III

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept

DREPT COMERCIAL I
D/DRCV/3/5/5
Lect. univ. dr. Papa Andreea Diana
Lect. univ. dr. Papa Andreea Diana
2.6. Semestrul
5
2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4. Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
69
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Număr de credite
5

DO
2
28
ore
20
20
12
3
4
10

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum

Drept civil. Persoanele; Drept civil. Drepturi reale; Drept civil. Teoria obligațiilor.
4.2. de competenţe

Utilizarea curentă a metodelor de investigare deprinse în cursul anilor de studii
anteriori.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

Prelegerile se desfășoară în săli cu acces la Internet și cu echipament de predare
multimedia.
5.2. de desfăşurare a

Seminarile se desfășoară în săli cu acces la Internet.
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în
soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât
în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei

Obiectivul general al disciplinei Drept comercial I rezidă în familiarizarea
studenților cu conceptele de întreprindere, profesionist și comerciant, cu condițiile de
dobândire, de desfășurare și de încetare a activității de comerciant, precum și în
dobândirea cunoştinţelor de bază privind principalele categorii de societăţi comerciale.
7.2. Obiectivele specifice

Cunoaşterea stadiului actual de evoluţie a prevederilor legale din domeniul
dreptului comercial;

Studierea şi aprofundarea unei reglementări unitare şi general aplicabile a
instituţiei societăţilor comerciale în România;

Abordarea unor instituţii şi principii de drept comercial de largă aplicabilitate, în
special cu aplecare asupra unor aspecte practice;

Însuşirea unor tendinţe şi concepţii doctrinare actuale din România şi din alte ţări
europene în reglementarea domeniului commercial;

Dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor pentru înţelegerea specificului
instituţiilor de drept afacerilor în cadrul relaţiilor economice internaţionale, în condiţiile
globalizării;

Formarea de specialişti în domeniul dreptului afacerilor, prin cunoaşterea şi
definirea noţiunilor de bază utilizate în relaţiile de afaceri;

Însuşirea caracterului interdisciplinar al dreptului comercial;

Facilitarea accesului studenţilor la cunoaşterea şi aprofundarea principalelor
aspecte ce influenţează în mod semnificativ relaţiile economice şi comerciale.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Noţiuni introductive privind dreptul comercial.
2. Întreprinderea ca formă juridică de desfăşurare a activităţii
comerciale.
3. Comercianții-profesionişti, titulari ai întreprinderilor
comerciale.
4. Fondul de comerț.
5. Auxiliarii comercianţilor.
6. Societăţile comerciale. Noţiune. Forme. Acte constitutive
7. Constituirea societăților comerciale. Formalităţi necesare
constituirii.
8. Funcționarea societăților comerciale.
9. Modificarea societăților comerciale.
10. Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale.
11. Societatea în nume colectiv și societatea în comandită
simplă.
12. Societatea pe acțiuni și societatea în comandită pe acțiuni.
13. Societatea cu răspundere limtată.
14. Societatea europeană. Grupurile de interes economic.
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Metode de predare
Interacțiunea cu studenții
este regula de predare
Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul
va fi interactiv, studenţii
fiind atraşi în dezbateri, prin
supunerea discuţiilor a unor
studii de caz.
Metode didactice utilizate
în procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală,
expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă
(lucrul cu manualul), lectura
explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare
dirijată sau nedirijată:
- metode de observare
directă (observarea
sistematică şi
independentă,
experimentul, studiul de
caz);
- metode de studiu cu
ajutorul modelelor;

Observaţii

2 ore
Suportul de curs în format
electronic va putea fi accesat
de cãtre toți studenții prin
contul personal la debutul
activitãþii prin intermediul
Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
Se recomandã studenþilor
parcurgerea prealabilã a
suportului de curs pentru a
putea interacþiona în timpul
predãrii și a referinþelor
bibliografice indicate;

- instruire programată şi
învăţare asistată de
calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare
bazate pe acţiune directă
(exerciţii, probleme, lucrări
practice);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor
didactice).
Bibliografie
1. Andreea Papa, Alexandra Ilinca, Drept comercial I, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Ionel Didea, Drept comercial, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
3. Vasile Nemeş, Drept comercial, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015.
4. Arcadia Hinescu, Fuziunea societăţilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015.
5. Stanciu Cărpenaru, Tratat de drept comercial român (Procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă), Ediţia a IV-a
actualizată, Editura Universul Juridic, București, 2014.
6. S. David, Gh. Piperea, S. D. Cărpenaru, Legea societăţilor comerciale. Comentariu pe articole. Editia a V-a, Editura C.H.
Beck, București, 2014.
7. Smaranda Angheni, Drept comercial (Profesioniştii-comercianţi), Curs universitar, Editura C.H. Beck, București, 2013.
8. Ştefan Mihailă, Dumitrescu Aida Diana, Drept comercial român, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013.
9. Gheorghe Piperea, Drept comercial. Întreprinderea. (În reglementarea noului Cod civil), Editura C.H. Beck, București, 2012.
8.2. Seminar/laborator
1. Noţiuni introductive privind dreptul comercial.
2. Întreprinderea ca formă juridică de desfăşurare a activităţii
comerciale.
3. Comercianții-profesionişti, titulari ai întreprinderilor
comerciale.
4. Fondul de comerț.
5. Auxiliarii comercianţilor.
6. Societăţile comerciale. Noţiune. Forme. Acte constitutive.
7. Constituirea societăților comerciale. Formalităţi necesare
constituirii.
8. Funcționarea societăților comerciale.
9. Modificarea societăților comerciale.
10. Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale.
11. Societatea în nume colectiv şi societatea în comandită
simplă
12. Societatea pe acțiuni și societatea în comandită pe acțiuni
13. Societatea cu răspundere limtată
14. Societatea europeană. Grupurile de interes economic

Metode de predare

Observaţii

Prezentare
La fiecare seminar, se vor
face aplicaţii practice,
conform tematicii.
Studenţii vor lucra individual
şi vor rezolva spețele
propuse la finalul temei de
aplicaţie.

2 ore
Interacțiune cu studenții
Se recomandă studenţilor
parcurgerea suportului de
curs pentru a putea
interacţiona în timpul
activităților de seminar şi a
referinţelor bibliografice
indicate.

Bibliografie
1. Andreea Papa, Alexandra Ilinca, Drept comercial I, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Ionel Didea, Drept comercial, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
3. Vasile Nemeş, Drept comercial, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015.
4. Arcadia Hinescu, Fuziunea societăţilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015.
5. Stanciu Cărpenaru, Tratat de drept comercial român (Procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă), Ediţia a IV-a
actualizată, Editura Universul Juridic, București, 2014.
6. S. David, Gh. Piperea, S. D. Cărpenaru, Legea societăţilor comerciale. Comentariu pe articole. Editia a V-a, Editura C.H.
Beck, București, 2014.
7. Smaranda Angheni, Drept comercial (Profesioniştii-comercianţi), Curs universitar, Editura C.H. Beck, București, 2013.
8. Ştefan Mihailă, Dumitrescu Aida Diana, Drept comercial român, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013.
9. Gheorghe Piperea, Drept comercial. Întreprinderea. (În reglementarea noului Cod civil), Editura C.H. Beck, București, 2012.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

Evaluare la final de semestru
Examen tip grilă
80%
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
10.5. Seminar/laborator
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6. Standard minim de performanţă

Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;

Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;

Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul dreptului comercial.
Data completării:
21.09.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Papa Andreea Diana

Lect. univ. dr. Papa Andreea Diana

Data avizării în
departament:

Director Departamentul de Științe
Juridice și Administrative,

01.10.2015

Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
III

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licențiat în Drept
DREPTUL MEDIULUI
D/DRCV/3/5/6
Lect. univ. dr. Ilinca Alexandra
Lect. univ. dr. Ilinca Alexandra
2.6. Semestrul
5 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4. Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
83
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Număr de credite
5

DO
1
14
ore
25
29
25
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
 Înţelegerea și utilizarea noţiunilor de bază din domeniul dreptului administrativ, european, civil.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a  Prelegerile se desfăşoară în sali de curs cu acces la Internet şi cu echipament de predare
cursului
multimedia.
5.2. de desfăşurare a  Seminariile se desfăşoară în săli de curs cu acces la Internet.
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei  Studentul trebuie să fie capabil să explice înţelesul termenilor specifici domeniului
mediului, să fie capabil să explice noţiunile şi conceptele fundamentale ale materiei, să
sesizeze şi să explice rolul instituţiilor mediului în atingerea unui înalt grad de protecţie a
mediului şi în realizarea unei dezvoltări durabile.
7.2. Obiectivele specifice
 Studentul trebuie să valorifice orientările jurisprudenţiale specifice materiei şi să
coreleze sensul acestora cu noţiunile teoretice acumulate;
 Studentul trebuie să poată aplica cunoştinţele dobândite, prin soluţionarea unor cazuri
practice (speţe), prin comentariul asupra unor soluţii jurisprudenţiale, prin diferenţierea
instrumentelor juridice specifice dreptului mediului cu aplicabilitate la nivel intern şi la
nivelul Uniunii Europene;
 Studentul trebuie să reuşească să distingă între diferitele acte de reglementare
(instrumente) cu largă aplicabilitate în domeniul mediului -avize, acorduri, autorizaţii - şi să
cunoască elementele principale ale demersurilor procedurale necesare în acordarea
acestora;
 Studentul va trebui, de asemenea, să înţeleagă rolul instrumentelor juridice cu
caracter economic, financiar, fiscal, dar şi politico-strategic, ce au o largă aplicabilitate la
nivel european, precum şi modul în care operează răspunderea civilă, contravenţională
sau penală în domeniul mediului;
 Disciplina studiată urmăreşte imprimarea unei conştiinţe ecologice, a unei gândiri
„verzi” viitorilor jurişti, prin cunoaşterea drepturilor în legătură cu mediul, precum şi a
modului de realizare, de apărare a acestora în justiţie, precum şi a garanţiilor specifice
existente atât la nivel intern cât şi internaţional;
 Disciplina are un rol esenţial în conştientizarea de către student a rolului cunoaşterii
aspectelor juridice ale dimensiunii ecologice; rolul participării publicului, privaţi şi
organizaţii de protecţie a mediului, dar şi a autorităţilor statului în demersul de creştere a
calităţii mediului şi de atingere a unei dezvoltări durabile.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Noţiunea, definiţia şi trăsăturile definitorii ale dreptului
mediului.
2. Principiile dreptului mediului.
3. Izvoarele dreptului mediului.
4. Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos şi
echilibrat ecologic.
5. Cadrul instituţional în domeniul mediului.
6. Tehnici şi instrumente juridice de protecţie a mediului.
Cadrul general.
7. Autorizarea prealabilă a activităţilor cu impact asupra
mediului şi evaluarea impactului asupra mediului.
8. Răspunderea pentru vătămările aduse mediului.
9. Răspunderea civilă pentru prejudiciile ecologice.
10. Răspunderea contravenţională şi răspunderea penală
în materie de mediu.
11. Protecţia sectorială a mediului în România. Cadrul
general.
12. Cadrul general al protecţiei mediului la nivelul Uniunii
Europene.
13. Justiţiabilitatea dreptului mediului la nivelul Uniunii
Europene.
14. Sinteză şi elemente de jurisprudenţă.
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Metode de predare
Prelegere
Cursul va fi interactiv, studenţii
fiind atraşi în dezbateri, prin
supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea,
instructajul) şi conversative
(conversaţia euristică,
discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul
cu manualul), lectura
explicativă.
Metode de învăţare dirijată
sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate

Observaţii

2 ore
Suportul de curs în format
electronic va putea fi accesat de
către studenţi prin contul
personal de pe Platforma de eLearning BlackBoard Academic
Suite;
Se recomandă studenţilor
parcurgerea
prealabilă a suportului de curs,
precum şi a referinţelor
bibliografice indicate, astfel încât
să poată
interacţiona în timpul predării.

pe acţiune
directă (exerciţii, probleme);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
jocurilor didactice).
Bibliografie
1. Alexandra Ilinca, Dreptul mediului, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Mircea Duțu, Andrei Duțu, Dreptul mediului, Curs universitar, Ediția a 4-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
3. Florin Făinişi, Dreptul mediului, Editura Fundaţiei România de Maine, Bucureşti, 2011.
4. Simona Maya Teodoroiu, Dreptul mediului şi dezvoltării durabile, Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009.
5. Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
8.2. Seminar/laborator
1. Noţiunea, definiţia şi trăsăturile definitorii ale dreptului
mediului.
2. Principiile dreptului mediului.
3. Izvoarele dreptului mediului.
4. Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos şi
echilibrat ecologic.
5. Cadrul instituţional în domeniul mediului.
6. Tehnici şi instrumente juridice de protecţie a mediului.
Cadrul general.
7. Autorizarea prealabilă a activităţilor cu impact asupra
mediului şi evaluarea impactului asupra mediului.
8. Răspunderea pentru vătămările aduse mediului.
9. Răspunderea civilă pentru prejudiciile ecologice.
10. Răspunderea contravenţională şi răspunderea penală
în materie de mediu.
11. Protecţia sectorială a mediului în România. Cadrul
general.
12. Cadrul general al protecţiei mediului la nivelul Uniunii
Europene.
13. Justiţiabilitatea dreptului mediului la nivelul Uniunii
Europene.
14. Sinteză şi elemente de jurisprudenţă.

Metode de predare

Observaţii

La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform
tematicii.
Studenţii vor lucra individual şi
vor rezolva exerciţiile propuse
de către cadrul didactic, la
finalul fiecărei teme predate.
Vor fi folosite, de asemenea:
conversaţia, problematizări,
observarea independentă,
analize, dezbateri în echipe de
lucru, aplicarea noţiunilor
teoretice în speţe.

1 oră
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs (electronic, ce
poate fi accesat de către studenţi
prin contul
personal de pe Platforma de eLearning BlackBoard Academic
Suite) şi a referinţelor
bibliografice indicate, pentru a
putea
interacţiona la seminarii.

Bibliografie
1. Alexandra Ilinca, Dreptul mediului, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Mircea Duțu, Andrei Duțu, Dreptul mediului, Curs universitar, Ediția a 4-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
3. Florin Făinişi, Dreptul mediului, Editura Fundaţiei România de Maine, Bucureşti, 2011.
4. Simona Maya Teodoroiu, Dreptul mediului şi dezvoltării durabile, Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009.
5. Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs
10.5. Seminar/laborator

10.1. Criterii de evaluare
Evaluare la final de semestru
Evaluare 1 pe parcursul
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
semestrului
10.6. Standard minim de performanţă

10.2. Metode de evaluare
Examen tip grilă

10.3. Pondere din nota finală
80%

Test pe parcursul semestrului

10%

Test pe parcursul semestrului

10%
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Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;
Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;
Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;
Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul dreptului mediului.

Data completării:
23.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Ilinca Alexandra

Lect. univ. dr. Ilinca Alexandra

Director Departamentul Ştiințe Juridice
şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
III

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licențiat în Drept
DREPT CIVIL. SUCCESIUNI
D/DRCV/3/6/7
Lect. univ. dr. Troanță Rebeleș Turculeanu Andreea
Lect. univ. dr. Troanță Rebeleș Turculeanu Andreea
2.6. Semestrul 6 2.7. Tipul de evaluare E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4. Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
69
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Număr de credite
5

DO
2
28
ore
26
11
16
16
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

Teoria generală a dreptului; Drept civil. Persoanele; Drept civil. Drepturi reale;
Drept civil. Teoria generală a obligațiilor; Drept civil. Contracte; Dreptul familiei.

Cunoașterea noțiunilor de bază privind actul juridic și obligațiile.

4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2.
de
desfăşurare
seminarului/laboratorului

a


Prelegerile se desfăşoară cu acces la Internet și cu echipament de predare
multimedia.

Sală de seminar dotată cu tablă şi echipamente de seminarizare multimedia.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în
soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât
în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
 Studentul trebuie să îşi însuşească și să aprofundeze cunoştinţele teoretice din
materia succesiunilor și liberalităților, în strânsă conexiune cu cele din domeniul dreptului
civil în ansamblul său, astfel încât să fie capabil să înţeleagă regimul juridic specific al
fiecărei instituţii studiate.
7.2. Obiectivele specifice
 Studentul trebuie să cunoască reglementările legale și practica judiciară din domeniul
succesiunilor și liberalităților, astfel încât să fie capabil să explice regimul juridic al
fiecărei instituţii studiate.
 Studiul disciplinei are ca finalitate şi conştientizarea de către student a rolului dreptului
succesiunilor și liberalităților în sistemul nostru de drept şi în cadrul societăţii. La finalul
anului, studentul trebuie să poată aplica cunoştinţele dobândite prin soluţionarea unor
cazuri practice, realizarea unor lucrări, comentariul unor soluţii îmbrăţişate de practica
judiciară, comentariul unor texte legale cu aplicabilitate în domeniu.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Reguli generale privitoare la moştenire.
Noţiuni generale. Precizări terminologice. Felurile
moştenirii. Caracterele juridice ale transmiterii
moştenirii.
2. Deschiderea moştenirii. Noţiuni introductive.
Data şi locul deschiderii moştenirii. Condiţiile
generale ale dreptului la moştenire. Enumerarea
condiţiilor.
3. Capacitatea succesorală. Nedemnitatea
succesorală. Vocaţia la moştenire. Moştenirea
legală. Reguli generale ale devoluţiunii legale a
moştenirii.
4. Condiţiile dreptului de moştenire legală.
Principiile generale ale devoluţiunii legale a
moştenirii şi excepţiile de la aceste principii.
Reguli speciale aplicabile diferitelor categorii de
moştenitori legali. Dreptul de moştenire al
rudelor defunctului.
5. Drepturile succesorale ale soţului
supravieţuitor al defunctului. Drepturile asupra
moştenirii vacante.
6. Reguli comune privind liberalităţile. Contractul
de donaţie. Noţiunea şi condiţiile de validitate
ale contractului de donaţie.
7. Donaţiile simulate, indirecte şi darurile
manuale. Efectele între părţi ale contractului de
donaţie. Opozabilitatea efectelor faţă de terţi.
Cauzele legale de revocare a donaţiilor.
8. Testamentul. Noţiunea de testament. Condiţii
de validitate. Diferite feluri de testamente.
Condiţii speciale de formă. Regimul juridic al
principalelor dispoziţii testamentare.
9. Legatul. Exheredarea (dezmoştenirea).
Execuţiunea testamentară. Limitele dreptului de
dispoziţie asupra moştenirii. Oprirea pactelor
asupra unei moşteniri nedeschise, viitoare.
Oprirea liberalităţilor care încalcă rezerva
succesorală.
10. Substituţiile fideicomisare şi liberalităţile
reziduale. Transmisiunea moştenirii. Dreptul de
opţiune succesorală. Probleme generale privind
dreptul de opţiune succesorală.
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Metode de predare

Observaţii

Se discută spețe pe care cadrul
universitar le pune la dispoziția
studenților.

Spețele permit sublinierea
caracterelor speciale ale fiecărei
instituții cu mai mare ușurință.

11. Exercitarea dreptului de opţiune
succesorală. Transmisiunea activului şi
pasivului moştenirii. Obiectul transmisiunii.
Transmiterea activului succesoral. Transmiterea
pasivului succesoral. Separaţia de patrimonii.
12. Transmisiunea posesiunii moştenirii.
Dobândirea de drept a posesiunii moştenirii de
către moştenitorii legali sezinari. Dobândirea
posesiunii moştenirii de către moştenitorii
nesezinari.
13. Petiţia de ereditate. Indiviziunea şi
împărţeala moştenirii. Indiviziunea succesorală.
Noţiune şi caracteristici. Împărţeala moştenirii.
Noţiunea şi condiţiile de fond ale împărţelii.
Obiectul împărţelii succesorale. Formele
împărţelii.
14. Efectele împărţelii. Obligaţia de garanţie
între copărtaşi. Desfiinţarea împărţelii. Drepturile
creditorilor. Împărţeala de ascendent. Noţiune.
Condiţii de validitate. Efecte.

Se discută spețe pe care cadrul
universitar le pune la dispoziția
studenților.

2 ore
Se discută spețe pe care cadrul
universitar le pune la dispoziția
studenților.

Bibliografie
1. Andreea Troanță Rebeleş Turculeanu, Drept civil. Succesiuni, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Dan Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile şi liberalităţile, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
3. Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral, Ediția a III-a actualizată și completată, Vol. I - Moștenirea
legală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
4. Liviu Stănciulescu, Curs de drept civil. Succesiuni, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
5. Diana Anca Artene, Drept civil. Succesiuni, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2012.
6. Flavius-Antoniu Baias (coordonator) şi alţii, Noul Cod civil: comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.
7. Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2012.
8. Gheorghe Bică, Constantin Diaconu, Noul Cod civil: reformă şi continuitate în legislaţia română, Editura Sitech, Craiova,
2012.
9. Gheorghe Bică, Constantin Diaconu, Drept civil, Editura Universitaria, Craiova, 2011.
10. Constantin Diaconu, Cristian Firică, Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică, Editura Universitaria, Craiova, 2011.
11. Gheorghe Bică (coordonator), Culegere de teste grilă pentru examenul de licenţă, Facultatea de Drept şi Administraţie
Publică, Programul de studii universitare de licenţă: Drept, Craiova-Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2014.
8.2. Seminar/laborator
1. Reguli generale privitoare la moştenire.
Noţiuni generale. Precizări terminologice.
Felurile moştenirii. Caracterele juridice ale
transmiterii moştenirii.
2. Deschiderea moştenirii. Noţiuni introductive.
Data şi locul deschiderii moştenirii. Condiţiile
generale ale dreptului la moştenire. Enumerarea
condiţiilor.
3. Capacitatea succesorală. Nedemnitatea
succesorală. Vocaţia la moştenire. Moştenirea
legală. Reguli generale ale devoluţiunii legale a
moştenirii.
4. Condiţiile dreptului de moştenire legală.
Principiile generale ale devoluţiunii legale a
moştenirii şi excepţiile de la aceste principii.
Reguli speciale aplicabile diferitelor categorii de
moştenitori legali. Dreptul de moştenire al
rudelor defunctului.
5. Drepturile succesorale ale soţului
supravieţuitor al defunctului. Drepturile asupra

Metode de predare

Observaţii

Se discută spețe pe care cadrul
universitar le pune la dispoziția
studenților.

2 ore
Spețele permit sublinierea
caracterelor speciale ale fiecărei
instituții cu mai mare ușurință.
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moştenirii vacante.
6. Reguli comune privind liberalităţile Contractul
de donaţie. Noţiunea şi condiţiile de validitate
ale contractului de donaţie.
7. Donaţiile simulate, indirecte şi darurile
manuale. Efectele între părţi ale contractului de
donaţie. Opozabilitatea efectelor faţă de terţi.
Cauzele legale de revocare a donaţiilor.
8. Testamentul Noţiunea de testament. Condiţii
de validitate. Diferite feluri de testamente.
Condiţii speciale de formă. Regimul juridic al
principalelor dispoziţii testamentare.
9. Legatul. Exheredarea (dezmoştenirea).
Execuţiunea testamentară. Limitele dreptului de
dispoziţie asupra moştenirii. Oprirea pactelor
asupra unei moşteniri nedeschise, viitoare.
Oprirea liberalităţilor care încalcă rezerva
succesorală.
10. Substituţiile fideicomisare şi liberalităţile
reziduale. Transmisiunea moştenirii. Dreptul de
opţiune succesorală. Probleme generale privind
dreptul de opţiune succesorală.
11. Exercitarea dreptului de opţiune
succesorală. Transmisiunea activului şi
pasivului moştenirii. Obiectul transmisiunii.
Transmiterea activului succesoral. Transmiterea
pasivului succesoral. Separaţia de patrimonii.
12. Transmisiunea posesiunii moştenirii.
Dobândirea de drept a posesiunii moştenirii de
către moştenitorii legali sezinari. Dobândirea
posesiunii moştenirii de către moştenitorii
nesezinari.
13. Petiţia de ereditate. Indiviziunea şi
împărţeala moştenirii. Indiviziunea succesorală.
Noţiune şi caracteristici. Împărţeala moştenirii.
Noţiunea şi condiţiile de fond ale împărţelii.
Obiectul împărţelii succesorale. Formele
împărţelii.
14. Efectele împărţelii. Obligaţia de garanţie
între copărtaşi. Desfiinţarea împărţelii.
Drepturile creditorilor. Împărţeala de ascendent.
Noţiune. Condiţii de validitate. Efecte.

Se discută spețe pe care cadrul
universitar le pune la dispoziția
studenților.

2 ore
Spețele permit sublinierea
caracterelor speciale ale fiecărei
instituții cu mai mare ușurință.

Bibliografie
1. Andreea Troanță Rebeleş Turculeanu, Drept civil. Succesiuni, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Dan Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile şi liberalităţile, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
3. Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral, Ediția a III-a actualizată și completată, Vol. I - Moștenirea
legală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
4. Liviu Stănciulescu, Curs de drept civil. Succesiuni, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
5. Diana Anca Artene, Drept civil. Succesiuni, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2012.
6. Flavius-Antoniu Baias (coordonator) şi alţii, Noul Cod civil: comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.
7. Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2012.
8. Gheorghe Bică, Constantin Diaconu, Noul Cod civil: reformă şi continuitate în legislaţia română, Editura Sitech, Craiova,
2012.
9. Gheorghe Bică, Constantin Diaconu, Drept civil, Editura Universitaria, Craiova, 2011.
10. Constantin Diaconu, Cristian Firică, Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică, Editura Universitaria, Craiova, 2011.
11. Gheorghe Bică (coordonator), Culegere de teste grilă pentru examenul de licenţă, Facultatea de Drept şi Administraţie
Publică, Programul de studii universitare de licenţă: Drept, Craiova-Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2014.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

Evaluare la final de semestru
Examen oral
80%
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
10.5. Seminar/laborator
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6. Standard minim de performanţă

Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;

Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;

Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul disciplinei studiate.

Data completării:
23.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Troanţă Rebeleş
Turculeanu Andreea

Lect. univ. dr. Troanţă Rebeleş Turculeanu
Andreea

Director Departamentul de Ştiințe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
III

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licențiat în Drept
DREPT PENAL (PARTEA SPECIALĂ) II
D/DRCV/3/6/8
Conf. univ. dr. Bică Denisa Loredana
Lect. univ. dr. Moise Adrian Cristian
2.6. Semestrul 6
2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4. Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
69
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Număr de credite
5

DO
2
28
ore
25
25
9
2
8
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum

Drept penal. Partea generală I; Drept penal. Partea generală II; Drept penal. Partea
specială I.
4.2. de competenţe

Abilitatatea de a lucra în echipă, observația, spiritul analitic.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a

cursului
5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Prelegerile se desfăşoară cu acces la Internet şi cu echipament de predare multimedia.
Sala de seminar este dotată cu tablă şi echipamente de seminarizare multimedia.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în
soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât
în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
 Disciplina studiată urmăreşte, ca finalitate, conştientizarea de către student a
rolului dreptului penal special în sistemul nostru de drept şi în cadrul societăţii,
participarea studentului la propria dezvoltare profesională, precum şi valorificarea
optimă a propriului potenţial în activitatea sa profesională.
7.2. Obiectivele specifice
 Analiza structurii conținutului infracţiunilor prevăzute în Partea Specială a Codului
penal;
 Definirea faptelor incriminate ca infracțiuni prevăzute în Codul penal;
 Clasificarea infracţiunilor conform criteriilor consacrate;
 Analiza comparativă a infracţiunilor din aceeași categorie;
 Identificarea particularităților fiecărei infracţiuni/tip de infracțiune;
 Realizarea unei corecte încadrări juridice a faptelor penale;
 Soluţionarea problemelor de practică judiciară și argumentarea soluțiilor;
 Analiza unor infracţiuni introduse prin legi speciale şi prin legi extrapenale;
 Expunerea cadrului care guvernează justiţia penală în România şi legea penală,
din perspectiva noului Cod penal.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Infracţiuni contra autorităţii
2. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul 1
3. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul 2
4. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei 1
5. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei 2
6. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate
7. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele
activităţi reglementate de lege
8. Infractiuni de fals
9. Infracţiuni contra familiei
10. Infracţiuni contra sănătăţii publice
11. Alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind
convieţuirea socială
12. Infracţiuni contra capacităţii de apărare a României
13. Infracţiuni contra păcii şi omenirii
14. Sinteză. Recapitularea și fixarea cunoștințelor
acumulate

Metode de predare
Prelegere
Cursul va fi interactiv, studenţii
fiind atraşi în dezbateri, prin
supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea,
instructajul) şi conversative
(conversaţia euristică,
discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul
cu manualul), lectura
explicativă.
Metode de învăţare dirijată
sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate
pe acţiune
directă (exerciţii, probleme);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
jocurilor didactice).

Observaţii

2 ore
Suportul de curs în format
electronic va putea fi accesat
de către studenţi prin contul
personal de pe Platforma de eLearning BlackBoard Academic
Suite;
Se recomandă studenţilor
parcurgerea
prealabilă a suportului de curs,
precum şi a referinţelor
bibliografice indicate, astfel
încât să poată
interacţiona în timpul predării.

Bibliografie
1. Alexandru Ionaș, Denisa Popescu, Alexandru Florin Măgureanu, Cristina Dinu, Drept penal. Partea specială, Curs
universitar, Vol. 2, Editura Sitech, Craiova, 2016.
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2. Doinel Dinuică, Polixenia Grecu, Drept penal special, Partea I, Editura Fundației România de Mâine, București, 2015.
3. Vasile Dobrinoiu, Mihai Adrian Hotca, Mirela Gorunescu, Maxim Dobrinoiu, Ilie Pascu, Ioan Chiș, Costică Păun, Norel
Neagu, Mircea Constantin Sinescu, Noul Cod penal comentat, Partea specială, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura
Universul Juridic, București, 2014.
4. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
5. Tudorel Toader, Maria Ioana Michinici, Anda Ciocîntă-Crișu, Mihai Dunea, Ruxandra Răducanu, Sebastian Rădulețu,
Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, București, 2014.
6. Codul penal. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2014 (părțile corespunzătoare tematicii).
8.2. Seminar/laborator
Metode de predare
1. Aspecte comune ale infracţiunilor contra autorităţii.
Ofensa adusă unor însemne. Ultrajul. Uzurparea de calităţi
oficiale. Portul nelegal de decoraţii sau însemne distinctive.
Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri. Ruperea de
sigilii. Sustragerea de sub sechestru.
2. Aspecte comune ale infracțiunilor de serviciu sau în
legătură cu serviciul. Abuzul în serviciu contra intereselor
persoanelor. Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor
drepturi. Abuzul în serviciu contra intereselor publice.
Abuzul în serviciu în formă calificată.
3. Neglijenţa în serviciu. Purtarea abuzivă. Neglijenţa în
păstrarea secretului de stat. Conflictul de interese. Luarea
de mită. Darea de mită. Primirea de foloase necuvenite.
Traficul de influenţă.
La fiecare seminar, se vor face
4. Aspecte comune ale infracțiunilor care împiedică
aplicaţii practice, conform
înfăptuirea justiției. Denunţarea calomnioasă. Mărturia
tematicii.
mincinoasă. Încercarea de a determina mărturia Studenţii vor lucra individual şi
mincinoasă. Împiedicarea participării la proces. vor rezolva exerciţiile propuse
Nedenunţarea unor infracţiuni. Omisiunea sesizării
de către cadrul didactic, la
organelor judiciare. Favorizarea infractorului. Omisiunea de finalul fiecărei teme predate.
a încunoştiinţa organele judiciare.
Vor fi folosite, de asemenea:
5. Arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă. Supunerea la
conversaţia, problematizări,
rele tratamente. Tortura. Represiunea nedreaptă.
observarea independentă,
Evadarea. Înlesnirea evadării. Nerespectarea hotărârilor analize, dezbateri în echipe de
judecătoreşti. Reţinerea sau distrugerea de înscrisuri.
lucru, aplicarea noţiunilor
teoretice în speţe.
6. Aspecte comune ale infracțiunilor privind circulația pe
căile ferate. Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau
îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă. Neîndeplinirea cu
ştiinţă a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor
defectuoasă. Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în
stare de ebrietate. Distrugerea şi semnalizarea falsă.
7. Aspecte comune ale infracțiunilor privitoare la regimul
stabilit pentru unele activități reglementate de lege.
Nerespectarea
regimului
armelor
şi
muniţiilor.
Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor
materii radioactive. Nerespectarea regimului materiilor
explozive. Nerespectarea regimului de ocrotire al unor
bunuri. Exercitarea fără drept a unei profesii.
Nerespectarea regimului transportului rutier public.
8. Aspecte comune ale infracțiunilor de fals. Falsificarea de
monede sau alte valori. Falsificarea de timbre, mărci sau
de bilete de transport. Falsificarea de valori străine.
Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori.
Falsificarea
instrumentelor
oficiale.
Folosirea
instrumentelor oficiale false. Falsul material în înscrisuri
oficiale. Falsul intelectual. Falsul în înscrisuri sub
semnătură privată. Uzul de fals. Falsul în declaraţii. Falsul
privind identitatea . Falsul privind folosirea emblemei Crucii
Roşii.
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Observaţii

2 ore
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs (electronic,
ce poate fi accesat de către
studenţi prin contul
personal de pe Platforma de eLearning BlackBoard Academic
Suite) şi a referinţelor
bibliografice indicate, pentru a
putea
interacţiona la seminarii.

9. Aspecte comune ale infracţiunilor contra familiei.
Bigamia. Abandonul de familie. Relele tratamente aplicate
minorului. Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea
minorului.
10. Aspecte comune ale infracţiunilor contra sănătăţii
publice. Zădărnicirea combaterii bolilor. Contaminarea
venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar
dobândit. Răspândirea bolilor la animale sau plante.
Infectarea apei. Traficul de stupefiante. Falsificarea de
La fiecare seminar, se vor face
alimente sau alte produse.
aplicaţii practice, conform
11. Instigarea la discriminare. Împiedicarea libertăţii
tematicii.
cultelor. Profanarea de morminte. Tulburarea folosinţei
locuinţei. Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea Studenţii vor lucra individual şi
ordinii şi liniştii publice. Încăierarea. Asocierea pentru vor rezolva exerciţiile propuse
de către cadrul didactic, la
săvârşirea de infracţiuni. Instigarea publică şi apologia
infracţiunilor. Răspândirea de materiale obscene. finalul fiecărei teme predate.
Vor fi folosite, de asemenea:
Cerşetoria. Prostituţia. Proxenetismul. Jocul de noroc.
conversaţia, problematizări,
12. Aspecte comune ale infracțiunilor contra capacității de
observarea independentă,
apărare a României. Absenţa nejustificată. Dezertarea.
analize,
dezbateri în echipe de
Călcarea de consemn. Insubordonarea. Lovirea
lucru,
aplicarea noţiunilor
superiorului. Lovirea inferiorului. Capitularea. Părăsirea
teoretice
în speţe.
câmpului de luptă. Zborul neautorizat. Părăsirea navei.
Părăsirea comenzii. Neluarea măsurilor necesare în
operaţii navale. Coborârea pavilionului. Coliziunea.
Sustragerea de la serviciul militar. Defetismul. Jefuirea
celor cazuţi pe câmpul de luptă. Folosirea emblemei „Crucii
Roşii” în timpul operaţiilor militare. Sustragerea de la
rechiziţii militare. Sustragerea de la recrutare.
Neprezentarea la încorporare sau concentrare.
13. Propaganda pentru război. Genocidul. Tratamente
neomenoase. Distrugerea unor obiective şi însuşirea unor
bunuri. Distrugerea, jefuirea sau însuşirea unor valori
culturale.
14. Sinteză. Pregătirea sesiunii de examene

2 ore
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs (electronic,
ce poate fi accesat de către
studenţi prin contul
personal de pe Platforma de eLearning BlackBoard Academic
Suite) şi a referinţelor
bibliografice indicate, pentru a
putea
interacţiona la seminarii.

Bibliografie
1. Alexandru Ionaș, Denisa Popescu, Alexandru Florin Măgureanu, Cristina Dinu, Drept penal. Partea specială, Curs
universitar, Vol. 2, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Doinel Dinuică, Polixenia Grecu, Drept penal special, Partea I, Editura Fundației România de Mâine, București, 2015.
3. Vasile Dobrinoiu, Mihai Adrian Hotca, Mirela Gorunescu, Maxim Dobrinoiu, Ilie Pascu, Ioan Chiș, Costică Păun, Norel
Neagu, Mircea Constantin Sinescu, Noul Cod penal comentat, Partea specială, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura
Universul Juridic, București, 2014.
4. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Curs universitar, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.
5. Tudorel Toader, Maria Ioana Michinici, Anda Ciocîntă-Crișu, Mihai Dunea, Ruxandra Răducanu, Sebastian Rădulețu,
Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, București, 2014.
6. Codul penal. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2014 (părțile corespunzătoare tematicii).
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

Evaluare la final de semestru

Examen oral

80%
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Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6. Standard minim de performanţă

Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;

Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;

Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul dreptului penal,
partea specială.
10.5. Seminar/laborator

Data completării:
24.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Conf. univ. dr. Bică Denisa Loredana

Lect. univ. dr. Moise Adrian Cristian

Director Departamentul Științe Juridice
și Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licențiat în Drept

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
III

DREPT PROCESUAL PENAL II
D/DRCV/3/6/9
Conf. univ. dr. Bică Denisa Loredana
Lect. univ. dr. Ghidirmic Bogdan
2.6. Semestrul 6 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4. Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
69
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Număr de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2.
de
desfăşurare
seminarului/laboratorului

a

DO
2
28
ore
25
25
9
2
8
-

Drept penal – partea generală; Drept penal – partea specială.
Abilitatatea de a lucra în echipă, observația, spiritul critic.
 Prelegerile se desfăşoară cu acces la Internet şi cu echipament de predare
multimedia.
 Sala de seminar este dotată cu tablă şi echipamente de seminarizare multimedia.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
 Însuşirea de către studenţi a dispoziţiilor Codului de procedură penală privind
principiile dreptului procesual penal, competenţa, acţiunea penală, probele şi mijloacele
de probă, actele procesuale, căile ordinare şi extraordinare de atac, procedurile
speciale.
7.2. Obiectivele specifice
 Aprofundarea specificului dreptului procesual penal;
 Însuşirea reglementărilor interne în materia dreptului procesual penal prin studii de
caz.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Urmărirea penală

Metode de predare
Expunere, prezentarea unor
situaţii din practică şi dialog
interactiv

2. Efectuarea urmăririi penale

idem

Observaţii
Suportul de curs este oferit studenţilor
prin postare pe site-ul facultăţii,
făcându-se recomandarea de a studia
suportul de curs în prealabil pentru a
putea interacţiona în timpul predării
idem

3. Procedura plângerii prealabile
4. Aspecte speciale privind procedura plângerii
prealabile
5. Judecata în primă instanţă
6. Etapele judecăţii în primă instanţă
7. Căile de atac ordinare
8. Căile extraordinare de atac
9. Revizuirea. Recursul în interesul legii
10. Executarea hotărârilor penale
11. Punerea în executare a hotărârilor penale
12. Proceduri speciale
13. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni
flagrante. Procedura în cauzele cu infractori minori.
14. Procedura de urmărire şi judecare a unor
infracţiuni de corupţie. Procedura reabilitării
judecătoreşti

idem
idem

idem
idem

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

idem

idem

Bibliografie
1. Nicu Jidovu, Gheorghe Bică, Popescu Denisa Loredana, Drept procesual penal, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Mihail Udroiu, Procedura penală. Partea generală. Noul Cod de procedură penală, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București,
2015.
3. Nicu Jidovu, Drept procesual penal. Partea generală, Editura Sitech, Craiova, 2014.
4. Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău, Noul Cod de procedură penală comentat, Editura Hamangiu, București, 2014.
5. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.
6. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea
și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, cu modificările și completările ulterioare.
8.2. Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Obiectul, importanţa şi sarcinile urmăririi penale.
Î
În timpul dezbaterilor se fac conexiuni
2. Efectuarea urmăririi penale. Desfăşurarea
între cunoştinţele specifice materiei cu
urmăririi penale. Terminarea urmăririi penale.
Dezbateri, prezentare de speţe
cele dobândite la celelalte discipline
Trimiterea în judecată
şi practică în domeniu
din planul de învăţământ
3. Procedura plângerii prealabile. Titularii plângerii
prealabile. Conţinutul plângerii prealabile.
4. Aspecte speciale privind procedura plângerii
prealabile.
5. Obiectul judecăţii în primă instanţă. Participanţii
la judecata în prima instanţă.
Dezbateri, prezentare de speţe
6. Etapele judecăţii în primă instanţă.
şi practică în domeniu
În timpul dezbaterilor se fac conexiuni
7. Apelul. Recursul.
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8. Căile extraordinare de atac. Contestaţia în
între cunoştinţele specifice materiei cu
anulare.
cele dobândite la celelalte discipline
din planul de învăţământ
9. Revizuirea. Recursul în interesul legii.
10. Executarea hotărârilor penale.
11. Punerea în executare a hotărârilor penale.
12. Proceduri speciale.
13. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni
flagrante. Procedura în cauzele cu infractori minori
14. Procedura de urmărire şi judecare a unor
infracţiuni de corupţie. Procedura reabilitării
judecătoreşti
Bibliografie
1. Nicu Jidovu, Gheorghe Bică, Popescu Denisa Loredana, Drept procesual penal, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Mihail Udroiu, Procedura penală. Partea generală. Noul Cod de procedură penală, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck,
București, 2015.
3. Nicu Jidovu, Drept procesual penal. Partea generală, Editura Sitech, Craiova, 2014.
4. Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău, Noul Cod de procedură penală comentat, Editura Hamangiu, București, 2014.
5. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.
6. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru
modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, cu modificările și completările
ulterioare.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

Evaluare la final de semestru
Examen oral
80%
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
10.5. Seminar/laborator
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6. Standard minim de performanţă
 Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;
 Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;
 Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;
 Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul dreptului procesual penal.
Data completării:
25.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Conf. univ. dr. Bică Denisa Loredana

Lect. univ. dr. Ghidirmic Bogdan

Director Departamentul Ştiințe Juridice
şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
III

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPT COMERCIAL II
D/DRCV/3/6/10
Conf. univ. dr. Costache Gheorghe
Lect. univ. dr. Papa Andreea
2.6. Semestrul
6
2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4. Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
69
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Număr de credite
5

DO
2
28
ore
20
20
12
3
4
10

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum

Drept civil. Persoanele; Drept civil. Drepturi reale; Drept civil. Teoria obligațiilor.
4.2. de competenţe

Utilizarea curentă a metodelor de investigare deprinse în cursul anilor de studii
anteriori.
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului  Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu echipament de predare
multimedia.
5.2. de desfăşurare a

Seminarile se desfăşoară în săli cu acces la Internet.
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât
în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al  Disciplina Drept comercial II are ca obiectiv general cunoașterea de către studenți a
disciplinei
conceptelor de bază necesare pentru înțelegerea corectă a termenilor de specialitate,
precum și dobândirea de competențe specifice cu privire la modul de exploatare a unei
întreprinderi de către profesioniști în condițiile unei economii de piață.
7.2. Obiectivele specifice
 Disciplina are ca obiective specifice cunoașterea conceptelor de întreprindere,
profesionist și comerciant, a condițiilor de dobândire a calității de comerciant, de
desfășurare a activității și de încetare a activității de comerciant, precum și aprofundarea
principalelor categorii de contracte comerciale.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Contracte comerciale. Noţiuni. Aspecte generale.
2. Contracte comerciale speciale. Contractul de vânzare cumpărare.
3. Contractul de furnizare. Contractul de report.
4. Contractul de societate.
5. Contractul de mandat comercial.
6. Contractul de agenţie. Contractul de intermediere.
7. Contractul de leasing.
8. Contractul de franciză.
9. Contractul de cont curent. Contractul bancar.
10. Titlurile de credit. Cambia.
11. Biletul la ordin. Cecul.
12. Procedura insolvenţei. Noţiune. Proceduri preventive.
13. Procedura insolvenţei. Condiţii. Participanţii la
procedura insolvenţei.
14. Conţinutul şi desfăşurarea procedurii insolvenţei.

Metode de predare

Expunere, prezentarea unor
situaţii din practică şi dialog
interactiv

Observaţii

2 ore
Suportul de curs în format
electronic va putea fi accesat de
către toți studenții prin contul
personal la debutul activităţii prin
intermediul Platformei de eLearning BlackBoard Academic
Suite.

Bibliografie
1. Andreea Papa, Costache Gheorghe, Drept comercial II, curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Ionel Didea, Drept comercial, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
3. Vasile Nemeş, Drept comercial, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015;
4. Arcadia Hinescu, Fuziunea societăţilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015;
5. Stanciu Cărpenaru, Tratat de drept comercial român (Procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă), Ediţia a
IV-a actualizată, Editura Universul Juridic, București, 2014;
6. S. David, Gh. Piperea, S. D. Cărpenaru, Legea societăţilor comerciale. Comentariu pe articole. Editia a V-a, Editura
C.H. Beck, București, 2014;
7. Smaranda Angheni, Drept comercial (Profesioniştii-comercianţi), curs universitar, Editura C.H. Beck, București, 2013;
8. Ştefan Mihailă, Dumitrescu Aida Diana, Drept comercial român, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013.
9. Gheorghe Piperea, Drept comercial. Întreprinderea. (În reglementarea noului Cod civil), Editura C.H. Beck, București,
2012.
8.2. Seminar/laborator
1. Contracte comerciale. Noţiuni. Aspecte generale.
2. Contracte comerciale speciale. Contractul de vânzarecumpărare.
3. Contractul de furnizare. Contractul de report.
4. Contractul de societate.
5. Contractul de mandat comercial.
6. Contractul de agenţie. Contractul de intermediere.
7. Contractul de leasing.
8. Contractul de franciză.
9. Contractul de cont curent. Contractul bancar.
10. Titlurile de credit. Cambia.
11. Biletul la ordin. Cecul.
12. Procedura insolvenţei. Noţiune. Proceduri preventive.

Metode de predare
Dezbateri, prezentare de
speţe şi practică în domeniu

Observaţii
2 ore
Suportul de curs este oferit
studenţilor prin postare pe site-ul
facultăţii, făcându-se
recomandarea de a studia suportul
de curs în prealabil pentru a putea
interacţiona în timpul predării
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13. Procedura insolvenţei. Condiţii. Participanţii la
procedura insolvenţei.
14. Conţinutul şi desfăşurarea procedurii insolvenţei.
Bibliografie
1. Andreea Papa, Costache Gheorghe, Drept comercial II, curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Ionel Didea, Drept comercial, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
3. Vasile Nemeş, Drept comercial, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015.
4. Arcadia Hinescu, Fuziunea societăţilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015.
5. Stanciu Cărpenaru, Tratat de drept comercial român (Procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă), Ediţia a
IV-a actualizată, Editura Universul Juridic, București, 2014.
6. S. David, Gh. Piperea, S. D. Cărpenaru, Legea societăţilor comerciale. Comentariu pe articole. Editia a V-a, Editura
C.H. Beck, București, 2014.
7. Smaranda Angheni, Drept comercial (Profesioniştii-comercianţi), curs universitar, Editura C.H. Beck, București, 2013.
8. Ştefan Mihailă, Dumitrescu Aida Diana, Drept comercial român, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013.
9. Gheorghe Piperea, Drept comercial. Întreprinderea. (În reglementarea noului Cod civil), Editura C.H. Beck, București,
2012.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au loc întâlniri cu reprezentanți ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.4. Curs
10.5. Seminar/laborator

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota
finală
80%

Evaluare la final de semestru
Examen tip grilă
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6. Standard minim de performanţă

Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;

Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;

Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul dreptului comercial.
Data completării:

Titular de curs,

Titular de seminar,

24.09.2015

Conf. univ. dr. Costache Gheorghe

Lect. univ. dr. Papa Andreea

Data avizării în
departament:

Director Departamentul de Ştiințe Juridice şi
Administrative,

01.10.2015

Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

III

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiințe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPT INSTITUŢIONAL EUROPEAN
D/DRCV/3/6/11
Lect. univ. drd. Țăpuș Iulia
Asist. univ. drd. Nicu Gabriel
2.6.
6
2.7. Tipul de evaluare
Semestrul

E

2.7. Regimul disciplinei

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
3.4. Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Număr de credite

DO

1
14
ore
20
20
10
4
4
58
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum

Nu este cazul.
4.2. de competenţe

Utilizarea curentă a metodelor de investigare deprinse în cursul anilor de studii
anteriori.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a

Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu echipament de predare
cursului
multimedia.
5.2. de desfăşurare a
 Sală de seminar dotată cu tablă.
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în
soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în
limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei  Studierea disciplinei Drept instituțional european oferă studenţilor posibilitatea de a
cunoaşte şi aprofunda noțiunile și conceptele fundamentale ale dreptului european,
precum și de a dobândi anumite atitudini necesare pentru analizarea, interpretarea și
rezolvarea problemelor juridice caracteristice acestui domeniu. Studentul are ocazia să
realizeze o cunoaștere teoretică și practică a sistemului instituțional european și a
funcționării acestuia, a sistemului judiciar european, a principiilor și izvoarelor dreptului
european, a celor patru libertăți fundamentale, a conceptelor de uniune vamală și uniune
economică și monetară.
7.2. Obiectivele specifice
 Capacitatea de a utiliza limbajul, instrumentele şi noţiunile specifice dreptului
instituțional european;
 Corelarea, interpretarea, utilizarea, compararea cunoștintelor in domeniul dreptului
european;
 Cunoașterea reglementărilor juridice referitoare la dreptul european;
 Conştientizarea de către student a rolului şi importanţei dreptului european faţă de
sistemul nostru de drept şi în cadrul societăţii;
 Promovarea și respectarea principiilor fundamentale ale dreptului european;
 Stimularea spiritului de echipă.
8. Conţinuturi
8.1. Curs

Metode de predare
Prelegere cu ajutorul
1. Cele mai importante organizații
videoproiectorului.
Cursul va fi
internaționale. Organizația Națiunilor
interactiv,
studenţii
fiind
atraşi în
Unite(ONU). Organizația Atlanticului de
dezbateri,
prin
supunerea
discuţiilor
Nord (NATO). Consiliul Europei.
a
unor
studii
de
caz.
Organizația pentru Securitate și
Metode didactice utilizate în
Cooperare în Europa (OSCE).
procesul de predare
Organizația
de
Dezvoltare
și
(clasice/moderne)
Cooperare Economică (OCDE).
Metode de transmitere şi însuşire
2. Apariția și evoluția Comunităților
de cunoştinţe:
Europene și a Uniunii Europene.
- de comunicare orală, expozitive
3. Definiția, principiile și izvoarele (povestirea, descrierea, instructajul)
dreptului Uniunii Europene.
şi conversative (conversaţia
4. Obiectivele, valorile și competențele
euristică, discuţia colectivă,
Uniunii Europene.
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
5. Sistemul instituțional al Uniunii
manualul), lectura explicativă,
Europene (I)
lectura independentă, etc.
6. Sistemul instituțional al Uniunii
Metode de învăţare dirijată sau
Europene (II)
nedirijată:
7. Justiția unională.
metode
de
observare directă
8. Politica comercială a Uniunii
(observarea
sistematică şi
Europene
independentă,
experimentul,
studiul
9. Piața concurențială.
de caz);
10. Libera circulație a persoanelor.
- metode de studiu cu ajutorul
11. Libera circulație a capitalurilor.
modelelor;
12. Libera circulație a mărfurilor.
- instruire programată şi învăţare
13. Libera circulație a serviciilor.
asistată de calculator.
14. Recapitulare
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii, probleme,
lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea simulatoarelor, a
jocurilor didactice).
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Observaţii

2 ore
 Suportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toți studenții prin
contul personal la debutul activităţii prin
intermediul
Platformei
de
e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării și a referinţelor
bibliografice indicate.

Bibliografie
1. Iulia Florina Țăpuș, Drept instituțional european, curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Mihaela-Augustina Dumitrașcu, Dreptul Uniunii Europene și specificitatea acestuia, Editura Universul Juridic, București,
2015.
3. Roxana Mariana Popescu, Dreptul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, București, 2014.
4. Ana-Maria Groza, Uniunea Europeană. Drept material, Editura C.H. Beck, București, 2014.
5. Sean Van Raepenbusch, Drept instituțional al Uniunii Europene, Editura Rosetti International, București, 2014
6. Constanța Mătușescu, Drept instituțional al Uniunii Europene, curs universitar, Editura Pro Universitaria, București, 2013.
7. Gabriel-Liviu Ispas, Uniunea Europeană - Evoluţie. Instituţii. Mecanisme, Editura Universul juridic, București, 2012.
8. Daniel Mihail Sandru, Dreptul Uniunii Europene, ediția a II-a, Editura Universitară, București, 2012.
9. Fabian Gyula, Drept institutional al Uniunii Europene, Editura Hamangiu, București, 2012.
10. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, București, 2011.
8.2. Seminar/laborator
1. Cele mai importante organizații
europene.
2. Apariția și evoluția Comunităților
Europene și a Uniunii Europene.
3. Definiția, principiile și izvoarele
dreptului Uniunii Europene.
4. Obiectivele, valorile și competențele
Uniunii Europene.

Metode de predare

5. Sistemul instituțional al Uniunii
La fiecare seminar, se vor face
Europene (I)
aplicaţii practice, conform tematicii.
6. Sistemul instituțional al Uniunii Studenţii vor lucra individual şi vor
Europene (II)
rezolva exerciţiile propuse la finalul
7. Justiția unională.
temei de aplicaţie.
8. Politica comercială a Uniunii
Europene
9. Piața concurențială.
10. Libera circulație a persoanelor.

Observaţii

1 oră
 Se recomandă studenţilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea interacţiona
în timpul activităților de seminar și a
referinţelor bibliografice indicate.

11. Libera circulație a capitalurilor.
12. Libera circulație a mărfurilor.
13. Libera circulație a serviciilor.
14. Recapitulare
Bibliografie
1. Iulia Florina Țăpuș, Drept instituțional european, curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Mihaela-Augustina Dumitrașcu, Dreptul Uniunii Europene și specificitatea acestuia, Editura Universul Juridic, București,
2015.
3. Roxana Mariana Popescu, Dreptul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, București, 2014.
4. Ana-Maria Groza, Uniunea Europeană. Drept material, Editura C.H. Beck, București, 2014.
5. Sean Van Raepenbusch, Drept instituțional al Uniunii Europene, Editura Rosetti International, București, 2014
6. Constanța Mătușescu, Drept instituțional al Uniunii Europene, curs universitar, Editura Pro Universitaria, București, 2013.
7. Gabriel-Liviu Ispas, Uniunea Europeană - Evoluţie. Instituţii. Mecanisme, Editura Universul juridic, București, 2012.
8. Daniel Mihail Sandru, Dreptul Uniunii Europene, ediția a II-a, Editura Universitară, București, 2012.
9. Fabian Gyula, Drept institutional al Uniunii Europene, Editura Hamangiu, București, 2012.
10. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, București, 2011.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au loc întâlniri cu reprezentanți ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.
185

10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs
10.5. Seminar/laborator

10.1. Criterii de evaluare
Evaluare la final de
semestru
Evaluare 1 pe parcursul
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
semestrului

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

Examen tip grilă

80%

Test pe parcursul semestrului

10%

Test pe parcursul semestrului

10%

10.6. Standard minim de performanţă

Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;

Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;

Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul dreptului instituțional
european.

Data completării:
23.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10. 2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. drd. Țăpuș Iulia

Asist. univ. drd. Nicu Gabriel

Director Departamentul Științe Juridice
și Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
III

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Craiova
Departamentul de Științe Juridice și Administrative
Drept

Licență
Drept/Licențiat în Drept
PROTECŢIA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI
D/DRCV/3/6/12
Lect. univ. dr. Ghidirmic Bogdan
Lect. univ. dr. Ghidirmic Bogdan
2.6. Semestrul
6
2.7. Tipul de evaluare E 2.8. Regimul disciplinei

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
3.4. Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
33
3.8. Total ore pe semestru
75
3.9. Număr de credite
3

DO
1
14
ore
10
10
10
2
1
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Drept constituţional şi instituţii politice; Drept internaţional public.
4.2. de competenţe
 Utilizarea curentă a metodelor de investigare deprinse în cursul anilor de studii
anteriori.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
 Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu echipament de predare
cursului
multimedia.
5.2. de desfăşurare a
 Seminariile se desfăşoară în săli de curs cu acces la Internet.
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în
soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât
în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei Disciplina are ca obiectiv general construcţia unor competenţe specifice domeniului
dreptului internaţional al drepturilor omului, întemeiate pe analiza principalelor convenţii
în materie, precum şi a mecanismelor judiciare şi non-judiciare de protecţie a drepturilor
omului.
7.2. Obiectivele specifice
 însuşirea principiilor generale ale dreptului internaţional al drepturilor omului;
 înţelegerea raporturilor dintre dreptul internaţional al drepturilor omului şi dreptul
internaţional public;
 cunoaşterea principalelor izvoare ale dreptului internaţional al drepturilor omului;
 cunoaşterea principalelor mecanisme juridice şi extra-juridice prin care se realizează
protecţia drepturilor omului în sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite;
 cunoaşterea procedurilor judiciare şi non-judiciare de protecţie a drepturilor omului,
existente la nivel regional european, american sau african;
 însuşirea de cunoştinţe temeinice cu privire la sistemul european de protecţie a
drepturilor omului;
 evaluarea, pe baza analizei comparate, a eficienţei diferitelor sisteme regionale de
protecţie a drepturilor omului;
însuşirea unor principii definitorii pentru elaborarea jurisprudenţei Curţii Europene a
Drepturilor Omului.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Introducere în problematica protecţiei
internaţionale a drepturilor omului. Izvoarele,
subiectele şi principiile dreptului internaţional al
drepturilor omului

Metode de predare

2. Conceptul de drepturi ale omului. Caracterul
universal şi indivizibil al drepturilor omului. Cele trei
generaţii de drepturi ale omului. Drepturile civile şi
politice. Drepturile economice, sociale şi culturale.
Drepturile de solidaritate
3. Protecţia drepturilor omului în sistemul Naţiunilor
Unite. Fundamente juridice: Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului, Pactul Internaţional cu privire
la Drepturile civile şi Politice, Pactul Internaţional
cu privire la Drepturile Economice, Sociale şi
Culturale
Expunere, prezentare a unor
4. Protecţia drepturilor omului în sistemul Naţiunilor situaţii ivite în practică şi dialog
Unite. Organisme de monitorizare a implementării
interactiv
drepturilor omului înfiinţate pe baza Cartei
Naţiunilor Unite. Mecanisme convenţionale şi
extraconvenţionale de monitorizare a implementării
drepturilor omului în sistemul Naţiunilor Unite
5. Sistemul instituţional european de protecţie a
drepturilor omului. Protecţia drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale în cadrul Consiliului
Europei
6. Sistemul instituţional european de protecţie a
drepturilor omului. Convenţia pentru Apărarea
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale
7. Sistemul instituţional european de protecţie a
drepturilor omului. Curtea Europeană a Drepturilor
Omului: organizare, funcţionare, competenţă.
Procedura în faţa Curţii de la Strasbourg.
8. Sistemul instituţional european de protecţie a
drepturilor omului. Protecţia drepturilor omului în
cadrul Uniunii Europene
9. Sistemul instituţional interamerican de protecţie
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Observaţii

2 ore
Suportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către studenţi prin
contul personal de pe Platforma de eLearning BlackBoard Academic Suite.
Se recomandă studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs, precum
şi a referinţelor bibliografice indicate,
astfel încât să poată
interacţiona în timpul predării.

a drepturilor omului. Subsistemul bazat pe Carta
Organizaţiei Statelor Americane
10. Sistemul instituţional interamerican de protecţie
a drepturilor omului. Subsistemul bazat pe
Convenţia Americană a Drepturilor Omului
11. Sistemul instituţional african de protecţie a
drepturilor omului
12. Drepturile omului în lumea arabă şi în spaţiul
islamic
13. Îndatoririle fundamentale ale omului
14. Curs recapitulativ
Bibliografie minimală obligatorie
1. Bogdan Ghidirmic, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Ovidiu Predescu, Nasty Marian Vlădoiu, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Note de curs, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2014.
3. Raluca Miga-Beşteliu, Catrinel Brumar, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Note de curs, ediţia a V-a,
Bucureşti, 2010.
4. Ion Dragoman, Protecţia juridică a drepturilor omului, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.
5. Ion Diaconu, Protecţia drepturilor omului în dreptul internaţional contemporan, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2007.
6. Frédéric Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
Bibliografie recomandată
1. Olivier De Schutter, International Human Rights Law, 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
2. Corneliu Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului: comentariu pe articole, ediţia a II-a, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2010.
3. Jean-François Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009.
4. Radu Chiriţă, Convenţia europeană a drepturilor omului: comentarii şi explicaţii, ediţia a II-a, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2008.
5. Corneliu-Liviu Popescu, Protecţia internaţională a drepturilor omului: surse, instituţii, procedure, Note de curs, Editura
All Beck, Bucureşti, 2000.
8.2. Seminar/laborator
1. Introducere în problematica protecţiei
internaţionale a drepturilor omului. Izvoarele,
subiectele şi principiile dreptului internaţional al
drepturilor omului
2. Conceptul de drepturi ale omului. Caracterul
universal şi indivizibil al drepturilor omului. Cele trei
generaţii de drepturi ale omului. Drepturile civile şi
politice. Drepturile economice, sociale şi culturale.
Drepturile de solidaritate
3. Protecţia drepturilor omului în sistemul Naţiunilor
Unite. Fundamente juridice: Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului, Pactul Internaţional cu privire
la Drepturile Civile şi Politice, Pactul Internaţional
cu privire la Drepturile Economice, Sociale şi
Culturale.
4. Protecţia drepturilor omului în sistemul
Naţiunilor Unite. Organisme de monitorizare a
implementării drepturilor omului înfiinţate pe baza
Cartei Naţiunilor Unite. Mecanisme convenţionale
şi extraconvenţionale de monitorizare a
implementării drepturilor omului în sistemul
Naţiunilor Unite
5. Sistemul instituţional european de protecţie a
drepturilor omului. Protecţia drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale în cadrul Consiliului
Europei

Metode de predare

Dezbateri, prezentare de speţe
şi practică în domeniu.

Observaţii

1 oră
Se recomandă studenţilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul activităților de
seminar și a referinţelor bibliografice
indicate.
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6. Sistemul instituţional european de protecţie a
drepturilor omului. Convenţia pentru Apărarea
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale
7. Sistemul instituţional european de protecţie a
drepturilor omului. Curtea Europeană a Drepturilor
Omului: organizare, funcţionare, competenţă.
1 oră
Procedura în faţa Curţii de la Strasbourg
Dezbateri,
prezentare
de
speţe
Se
recomandă
studenţilor
parcurgerea
8. Sistemul instituţional european de protecţie a
şi
practică
în
domeniu.
suportului
de
curs
pentru
a putea
drepturilor omului. Protecţia drepturilor omului în
interacţiona în timpul activităților de
cadrul Uniunii Europene
seminar și a referinţelor bibliografice
9. Sistemul instituţional interamerican de protecţie
indicate.
a drepturilor omului. Subsistemul bazat pe Carta
Organizaţiei Statelor Americane
10. Sistemul instituţional interamerican de protecţie
a drepturilor omului. Subsistemul bazat pe
Convenţia Americană a Drepturilor Omului
11. Sistemul instituţional african de protecţie a
drepturilor omului
12. Drepturile omului în lumea arabă şi în spaţiul
islamic
13. Îndatoririle fundamentale ale omului
14. Curs recapitulativ
Bibliografie minimală obligatorie
1. Bogdan Ghidirmic, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016.
2. Ovidiu Predescu, Nasty Marian Vlădoiu, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Note de curs, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2014.
3. Raluca Miga-Beşteliu, Catrinel Brumar, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Note de curs, ediţia a V-a,
Bucureşti, 2010.
4. Ion Dragoman, Protecţia juridică a drepturilor omului, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.
5. Ion Diaconu, Protecţia drepturilor omului în dreptul internaţional contemporan, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2007.
6. Frédéric Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
Bibliografie recomandată
1. Olivier De Schutter, International Human Rights Law, 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
2. Corneliu Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului: comentariu pe articole, ediţia a II-a, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2010.
3. Jean-François Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009.
4. Radu Chiriţă, Convenţia europeană a drepturilor omului: comentarii şi explicaţii, ediţia a II-a, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2008.
5. Corneliu-Liviu Popescu, Protecţia internaţională a drepturilor omului: surse, instituţii, procedure, Note de curs, Editura
All Beck, Bucureşti, 2000
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au loc întâlniri cu reprezentanți ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs

10.1. Criterii de evaluare

Evaluare la final de semestru
Evaluare 1 pe parcursul
10.5. Seminar/laborator
semestrului
Evaluare 2 pe parcursul
semestrului
10.6. Standard minim de performanţă
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10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

Examen tip grilă

80%

Test pe parcursul semestrului

10%

Test pe parcursul semestrului

10%


Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;

Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;

Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea de către student a unui minim de cunoştinţe în domeniul
protecției internaționale a drepturilor omului.

Data completării:
23.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10. 2015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Ghidirmic Bogdan

Lect. univ. dr. Ghidirmic Bogdan

Director Departamentul Științe Juridice
și Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
III

PRACTICA DE SPECIALITATE
D/DRCV/3/6/15
Conf. univ. dr. Mariana Ciocoiu
2.6. Semestrul

2

2.7. Tipul de evaluare

CV

2.8. Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
30
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
3.4. Total ore din planul de învăţământ
90
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi. Elaborare teme şi subiecte de examinare
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
90
3.9. Număr de credite
3

DO

ore

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Se desfășoară pe parcursul a trei saptamani, 6 ore/zi, în cuantum de 90 ore.



Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Practica de specialitate oferă studenţilor posibilitatea de a cunoaşte şi aprofunda conceptele fundamentale folosite
în domeniul dreptului, precum şi de a dobândi anumite aptitudini necesare pentru analizarea, interpretarea şi
rezolvarea posibilelor problemelor caracteristice acestui domeniu.
 Studentul are ocazia să realizeze o cunoaştere teoretică şi practică a noţiunilor specifice domeniului Dreptului,
cunoaşterea sistemului de funcţionare a instituţiilor de practică (instanţe de judecată, parchete, cabinete de avocatură,
cabinete notariale, cabinete de executori judecătoreşti), cunoaşterea rolului şi atribuţiilor specifice acestora.
 Cunoaşterea instituţiilor specifice desfăşurării practicii de specialitate şi familiarizarea în plan practic a studentului
cu noţiunea de magistrat, avocat, notar, executor judecătoresc şi consilier juridic.
 Corelarea, interpretarea, utilizarea, compararea cunoştintelor din domeniul Dreptului.
 Cunoaşterea reglementărilor juridice referitoare la activitatea din cadrul instituţiilor în care se desfăşoară stagiul de
practică.
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Competenţe
transversale

 Studentul trebuie să poată aplica în mod corect cunoştinţele dobândite.
 Aplicarea tehnicilor de muncă în echipă cu respectarea treptelor ierarhice.
 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice din domeniu.
 Posibilitatea transpunerii în practică a cunoştinţelor teoretice.
 Capacitatea de sinteză şi interpretare a informaţiilor primite, de rezolvare a unor probleme de bază şi extinderea la
problemele specifice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al  Prin efectuarea practicii de specialitate, se urmăreşte asigurarea unei mai bune pregătiri a
disciplinei
studenţilor pentru punerea în valoare a cunoştințelor dobândite de către aceştia, având în
vedere acomodarea cu specificul activităţilor desfăşurate în cadrul instituţiilor în care vor
putea să activeze după absolvirea studiilor.
 Capacitate de sintetizare şi interpretare a informaţiilor primite, de rezolvare a unor
probleme de bază şi extinderea la probleme specifice.
 Dezvoltarea unei gândiri juridice complexe şi a unui limbaj specific, înţelegerea şi
cunoaşterea aprofundată a legislaţiei din domeniul juridic, precum şi a procedurilor de
aplicare a acesteia.
7.2. Obiectivele specifice
 Capacitatea de a utiliza limbajul, instrumentele şi noţiunile specifice domeniului
juridic.
 Familiarizarea în plan practic a studentului cu noţiunile specifice domeniului
Dreptului.
 Documentarea studenților cu privire la organizarea şi funcţionarea instituţiilor din
programul de practică.
 Cunoaşterea sistemului organelor şi instituţiilor specifice fiecărei profesii juridice în raport
de locul desfăşurării stagiului de practică (instanţe judecătoreşti, parchete de pe lângă
instanţele judecătoreşti, cabinete de avocatură, birouri notariale, direcţii juridice din cadrul
autorităţilor publice, birouri de executori judecătoreşti).
8. Conţinutul cursului
1. Documentare privind atribuţiile, rolul şi
activităţile desfăşurate în cadrul instanţelor
judecătoreşti.
2. Organizarea şi funcţionarea unui Parchet de pe
lângă oricare dintre instanţele de judecată.
3. Participarea la şedinţele de judecată pentru a
observa rolul şi atribuţiunile unui procuror în
prezentarea şi susţinerea cauzelor prezentate în
Descrierea şi prezentarea unor
instanţă.
4. Studierea din arhiva parchetului a unor cauze studii de caz; Observarea directă,
sistematică utilizarea
soluţionate la care poate avea acces studentul,
corespunzătoare a documentelor
conform regulilor instituţiei.
folosite în instituţie; Utilizarea
5. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul
protocoalelor
specifice instituţiei în
penal.
care
se
desfăşoară
practica;
6. Participanţii în procesul penal
Utilizarea
calculatorului
şi
7. Judecata în primă instanţă în cadrul procesului
programelor specifice de lucru;
penal.
Realizarea corectă a lucrărilor
8. Modul de organizare şi funcţionare a unui
specifice corespunzătoare
cabinet notarial.
profilului
partenerului de practică
9. Participarea, alături de avocat, la audieri în
cadrul procesului penal, atât în faza de urmărire
penală, cât şi în faza de judecată.
10. Organizarea şi funcţionarea birourilor
executorilor judecătoreşti – evidenţa şi arhiva
activităţii executorilor
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Bibliografie

1. Gabriela Răducan, Drept procesual civil, Vol. I - Vol. II, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016.
2. Anastasiu Crişu, Drept procesual penal. Partea generală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016.
3. Nicolae Volonciu şi colaboratorii, Noul Cod de procedură penală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014.
4. Ioan Leş, Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013.
5. M. Tăbârcă, Drept procesual civil, Tratat, Vol. I, II, III, Editura Universul Juridic, București, 2013.
6. I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Vol. I, II, III, Editura Universul Juridic, București, 2013.
7. V. M. Ciobanu, M. Nicolae (coordonatori), Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, Vol. I, Editura
Universul Juridic, București, 2013.
8. Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. Legile de executare. Actualizat 18 februarie 2016.
9. Noul Cod de procedură penală şi Legea de punere în aplicare. Actualizat 5 ianuarie 2016 (cu modificările
aduse prin Legea nr. 318/2015).
10. Noul Cod penal şi Noul Cod de procedură penală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
11. Culegere de practică judiciară în materie penală 2005-2012.
12. Colecţia Revistei Dreptul 2011–2016.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Actualizarea conţinutului disciplinei în raport de lucrările specialiştilor în domeniu, discutarea conţinutului disciplinei cu
reprezentanţi de specialitate din cadrul instituţiilor cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul instituţiilor de practică din
domeniul de profil, precum şi coroborarea conţinutului cunoştinţelor teoretice dobândite cu practica de specialitate.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare
E-examen,C-colocviu/test final.LPlucrări de control
activități aplicative
atestate/laborator/lucrări
practice/proiect etc.

Data completării:
29.09.2015
Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota
finală
100%
Referat de practică de
specialitate
Titular de seminar,

Conf. univ. dr. Mariana Ciocoiu
Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

ANUL IV DREPT
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
IV

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative , Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPT PROCESUAL CIVIL I
D/DRCV/4/7/1
Conf. univ. dr. Marian Budă
Conf. univ. dr. Marian Budă
2.6. Semestrul 7 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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 activităţi dirijate
3.4 Total ore din planul de învăţământ
48
din care: 3.5 curs
24 3.6 activităţi dirijate
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
102
3.8 .Total ore pe semestru
150
3.9. Număr de credite
6

DO
2
24
ore
32
32
22
2
2
12

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
▪ Disciplina se va studia după parcurgerea cursurilor de: Teoria generală a dreptului; Drept civil.
Partea generală; Drept civil. Persoanele; Drept civil. Teoria obligaţiilor; Drept civil. Drepturi reale;
4.1 de curriculum
Drept civil. Contracte; Drept civil. Succesiuni.
4.2 de competenţe
▪ Adaptarea şi utilizarea adecvată a cunoştinţelor deprinse în cursul anilor anteriori de studii;
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
▪ Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu echipament de predare
multimedia.
5.2.
de
desfăşurare
a ▪ Seminariile se desfăşoară în sală dotata cu tabla si echipamente de seminarizare
Seminarului/laboratorului
multimedia.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului;
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice;
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate).
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cunoaşterea conceptelor de bază pentru înţelegerea corectă a termenilor de
specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la procesul civil;
7.2 Obiectivele specifice
Cunoaşterea conceptelor de normă procesuală civilă, izvor al dreptului procesual civil,
acţiune civilă, proces civil.
8. Conţinuturi
8.1 Curs

1. Noţiunea şi sistemul procesului civil. Fazele şi
etapele procesului civil. Izvoarele dreptului procesual
civil. Legile de procedură civilă. Conflictele de legi
procesuale.
2.Principiile dreptului procesual civil roman I.
3.Principiile dreptului procesual civil roman II.
4.Actiunea în procesul civil.Dreptul la actiune. Elementele
actiunii civile
5.Clasificarea acţiunilor. Criterii. Caracteristici. Apărările
în justiţie.
6. Participantii la procesul civil.Instanta de judecată.
7. Părtile în procesul civil.Terţii
8.Reprezentarea în procesul civil. Participarea
procurorului.
9. Competenta.Notiune.Clasificare.
10. Competenta jurisdictională. Competenţa teritorială.
11. Sfera competenţei instanţei sesizate. Necompetenţa.
Incidente procedurale.
12. Actele de procedură. Termenele procedurale.
Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor referitoare la
actele de procedură şi termenele procedural. Nulităţile
procedurale. Nulitatea actelor de procedură.

Metode de predare
Interacţiunea cu studenţii
Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului.
Cursul este interactiv, studenţii fiind
atraşi în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire
de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul)
şi conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă;
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii, probleme);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea jocurilor
didactice)

Observaţii

2 ore
Suportul de curs în format
electronic va putea fi
accesat de către toţi
studenţii prin contul
personal la debutul
activităţii prin intermediul
Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic
Suite;
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării şi a referinţelor
bibliografice indicate;

Bibliografie
1. Marian Budă, Drept procesual civil. Partea generală. Note de curs, EdITURA Sitech, Craiova, 2015;
2. Ioan Leş „Noul Cod de procedură civilă – Comentariu pe articole” EdITURA C.H. Beck, Bucureşti 2013;
3. M. Tabârcă „Drept procesual civil”,Tratat- vol.I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
4. Deleanu „Tratat de procedură civilă”, vol I, II. Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
5. G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015,
6. V.M. Ciobanu,M Nicolae-coordonatori, Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, vol.I, Editura Universul
Juridic, Bucuresti, 2013.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Noţiunea si sistemul procesului civil.Fazele si etapele
procesului civil. Izvoarele dreptului procesual civil.Legile
de procedură civilă.Conflicte de legi procesuale
Principiile dreptului procesual civil roman I
Principiile dreptului procesual civil roman II
2ore
Actiunea în procesul civil. Dreptul la actiune.Elementele
Prezentare
Interacţiune
cu studenţii
actiunii civile
197

Clasificarea actiunilor.Criterii.Caracteristici Apărarea în La fiecare seminar, se vor face
Se recomandă studenţilor
procesul civil
aplicaţii practice, conform
parcurgerea suportului de curs
tematicii.
pentru a putea interacţiona în
Participantii la procesul civil.Instanta de judecată
Studenţii vor lucra individual şi
timpul activităţilor de seminar şi
Părtile în procesul civil.Tertii
vor rezolva speţele propuse la
a referinţelor bibliografice
Reprezentarea în procesul civil.Participarea procurorului
finalul temei de aplicaţie.
indicate
Competenta.Notiune. Clasificare
Competenta jurisdictională. Competenţa teritorială
Sfera competenţei instanţei sesizate. Necompetenţa.
Incidente procedurale
Actele de procedură. Termenele procedurale. Sancţiuni
pentru nerespectarea condiţiilor referitoare la actele de
procedură şi termenele procedural. Nulităţile
procedurale. Nulitatea actelor de procedură.
Bibliografie
1. Marian Budă, Drept procesual civil. Partea generală. Note de curs, EdITURA Sitech, Craiova, 2015;
2. Ioan Leş „Noul Cod de procedură civilă – Comentariu pe articole” EdITURA C.H. Beck, Bucureşti 2013;
3. M. Tabârcă „Drept procesual civil”,Tratat- vol.I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
4. Deleanu „Tratat de procedură civilă”, vol I, II. Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
5. G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015,
6. V.M. Ciobanu,M Nicolae-coordonatori, Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, vol.I, Editura Universul Juridic,
Bucuresti, 2013.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Evaluarea la final de semestru
Evaluare 1 pe parcursul semestrului
Evaluare 2 pe parcursul semestrului

Examen scris
Test pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului

10.3 Pondere din nota
finală
80%
10%
10%

10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Dreptului procesual civil.
Data completării:
21.09.2015
Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Conf. univ. dr. Marian Budă

Conf. univ. dr. Marian Budă
Director Departamentul de Ştiințe
Juridice şi Administrative
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
IV

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPTUL MUNCII
D/DRCV/4/7/2
Lect. univ. dr. Belu Adriana Elena
Lect. univ. dr. Belu Adriana Elena
2.6. Semestrul 7 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
48
din care: 3.5 curs
24
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
102
3.8 .Total ore pe semestru
150
3.9. Număr de credite
6

DO
2
24
ore
32
32
22
2
2
12

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
▪ Disciplina Dreptul muncii se va studia după parcurgerea disciplinelor: Drept civil. Partea
generală; Drept civil. Persoanele. Drept civil. Teoria obligaţiilor; Drept civil. Contracte.
4.2. de competenţe
▪ Utilizarea adecvată a cunoştinţelor deprinse în cursul anilor anteriori de studii;
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
▪ Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu echipament de predare
multimedia

5.1. de desfăşurare a cursului
5.2.
de
desfăşurare
seminarului/laboratorului

a

▪ Sala cu acces la Internet, dotată cu tablă, şi echipamente de seminarizare multimedia.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Completarea informaţiei juridice de drept privat prin înţelegerea corecta a reglementarii
relaţiilor individuale si colective de munca si a soluţionării conflictelor de munca, in scopul
utilizării cunoştinţelor dobândite in practica in cadrul viitoarei cariere profesionale.
;
ţiile individuale de muncă;
a corecta a raportului de subordonare dintre angajat şi angajator;
evaluarea unui conflict de muncă.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Introducere în dreptul muncii
2. Organizaţia internaţională a muncii şi
influenţa sa asupra dreptului muncii din
România
3. Organizaţia internaţională a muncii şi
influenţa sa asupra dreptului muncii din
România
4. Dreptul comunitar al muncii
5. Formarea profesională iniţială şi continuă
6. Contractul individual de muncă
7. Contractul individual de muncă
8. Contractul colectiv de muncă
9. Contractul colectiv de muncă
10. Timpul de muncă şi timpul de odihnă
11. Răspunderea juridică
12. Răspunderea juridică

Metode de predare
Interacţiunea cu studenţii
Prelegere cu ajutorul videoproiectorului.
Cursul este interactiv, studenţii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a
unor studii de caz
Metode didactice utilizate în procesul de
predare (clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire de
cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă (observarea
sistematică şi independentă, studiul de
caz);
- metode de studiu cu ajutorul modelelor;
- instruire programată şi învăţare asistată
de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme);
- metode de învăţare prin acţiune simulată
(folosirea jocurilor didactice)

Observaţii

2 ore
Suportul de curs în format
electronic va putea fi accesat de
către toţi studenţii prin contul
personal la debutul activităţii prin
intermediul Platformei de eLearning BlackBoard Academic
Suite;
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării şi a
referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie
1. Brînduşa Vartolomei, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
2. Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii. Legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
3. Lucia Uta, Florentina Rotaru, Dreptul muncii. Răspunderea disciplinară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013;
4. Adriana Belu, Narcis Godeanu, Cezar Tită, Mihnea Drumea, Relaţii Colective de muncă, Editura Fundaţia România de
Mâine, Bucureşti, 2007;
5. Adriana Belu, Olia Maria Corsiuc, Narcis Godeanu, Cezar Tită, Mihnea Drumea, Relaţii Individuale de muncă, Editura
Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2007;
6. Vlad Barbu, Vasile Cătălin Daniel, Dumitrache Ştefania, Dreptul muncii, Editura Cermaprint, Bucureşti, 2012;
7. Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii. Legislaţie. Doctrina. Jurisprudenţă,. Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
8. Codul muncii, republicat;
9. Legea 62/2011 a dialogului social, republicată în 2012;
10. Legea 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 Codul muncii;
11. Legea 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprindere;
12. Legea 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 Codul muncii.
8.2 Seminar/laborator
1. Dreptul muncii – ramură de drept
Raporturi juridice individuale de muncă
Izvoarele dreptului muncii
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Metode de predare

Observaţii

Principiile fundamentale ale dreptului muncii
Legăturile dreptului muncii cu alte ramuri de drept
2. Organizaţia Internaţională a Muncii – consideraţii generale şi rolul
său în evoluţia reglementărilor relaţiilor de muncă
Componenţa, structura şi competenţa Organizaţiei Internaţionale a
Muncii
Activitatea Organizaţiei Internaţionale a Muncii
Modalităţi de lucru ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii
3. Influenţa normelor Organizaţiei Internaţionale a Muncii asupra
legislaţiei interne a statelor membre
România şi Organizaţi Internaţională a Muncii în perioada 1919-până
în prezent
Conţinutul normelor Organizaţiei Internaţionale a Muncii
Activităţile şi direcţiile de acţiune ale Organizaţiei Internaţionale a
Muncii în procesul actual de transformare economico-socială din
lumea contemporană
4. Noţiuni generale
Reglementări comunitare în Dreptul muncii
5. Educaţia permanentă
Formarea profesională iniţială
Formarea profesională continuă
Reglementare şi organisme europene privind formarea profesională
6. Noţiunea şi specificul contractului individual de muncă
Încheierea contractului individual de muncă
Înregistrarea contractelor individuale de muncă
Condiţiile prealabile încheierii contractului individual de muncă
Conţinutul contractului individual de muncă
7. Cumulul de funcţii
Tichetele de masă
Executarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
8. Introducere în problematica contractului colectiv de muncă
Conţinutul contractului colectiv de muncă
Negociere şi încheierea contractului colectiv de muncă
Durata şi forma contractului colectiv de muncă
9. Înregistrarea şi publicitatea contractului colectiv de muncă
Efectele contractului colectiv de muncă
Modificarea contractului colectiv de muncă
Încetarea contractului colectiv de muncă
10. Noţiunea şi clasificarea, organizarea timpului de muncă
Formele timpului de odihnă, altele decât concediul
Concediul de odihnă
Alte concedii
11. Aspecte generale privind răspunderea juridică
Răspunderea disciplinară
12. Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravenţională
Răspunderea penală

Recapitularea noţiunilor
teoretice prezentate la curs,
prin dezbateri argumentative
cu aceştia
verificând, totodată, fixarea şi
aprofundarea cunoştinţelor
respective.
La seminarii se vor face şi
aplicaţii practice, conform
tematicii.
Studenţii vor lucra individual
şi vor rezolva speţele propuse
la finalul temei de aplicaţie.

2 ore
Interacţiune cu
studenţii
Se recomandă
studenţilor
parcurgerea suportului
de curs pentru a putea
interacţiona în timpul
activităţilor de seminar
şi a referinţelor
bibliografice indicate

Bibliografie
1. Brînduşa Vartolomei, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
2. Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii. Legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
3. Lucia Uta, Florentina Rotaru, Dreptul muncii. Răspunderea disciplinară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013;
4. Adriana Belu, Narcis Godeanu, Cezar Tită, Mihnea Drumea, Relaţii Colective de muncă, Editura Fundaţia România de
Mâine, Bucureşti, 2007;
5. Adriana Belu, Olia Maria Corsiuc, Narcis Godeanu, Cezar Tită, Mihnea Drumea, Relaţii Individuale de muncă, Editura
Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2007;
6. Vlad Barbu, Vasile Cătălin Daniel, Dumitrache Ştefania, Dreptul muncii, Editura Cermaprint, Bucureşti, 2012;
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7. Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii. Legislaţie. Doctrina. Jurisprudenţă,. Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
8. Codul muncii, republicat;
9. Legea 62/2011 a dialogului social, republicată în 2012;
10. Legea 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 Codul muncii;
11. Legea 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprindere;
12. Legea 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 Codul muncii.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
- Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor; - În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
80%
10%
10%

Evaluarea la final de semestru
Examen scris
Evaluare 1 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10.5 Seminar/laborator
Evaluare 2 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Dreptului muncii.
Data completării:
29.09.2015
Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Belu Adriana Elena

Lect. univ. dr. Belu Adriana Elena
Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
IV

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licențiat în Drept
CRIMINALISTICĂ
D/DRCV/4/7/3
Lect. univ. dr. Adrian Cristian Moise
Lect. univ. dr. Adrian Cristian Moise
2.6. Semestrul 7 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
48
din care: 3.5 curs
24 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
102
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9. Număr de credite
6

DO
2
24
ore
32
32
22
2
2
12

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Disciplina Criminalistică se va studia după parcurgerea disciplinelor: Drept penal; Drept
procesual penal;
4.2. de competenţe

capacitatea de a interpreta legile;

înțelegerea caracterului complex al anchetei penale;

explicarea structurii și tendințelor criminalității contemporane.
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
 Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia.
5.2. de desfăşurare a

Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet, iar activitățile de laborator se
seminarului/laboratorului
desfășoară în Laboratorul de Criminalistică al Facultății.

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice științei Criminalisticii, precum tehnica, tactica și
metodologia;
 capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele teoretice dobândite;
 înțelegerea caracterului complex al anchetei penale;
 înțelegerea corectă a componentelor și etapelor investigării criminalistice;
 explicarea și interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum și a conținuturilor teoretice și practice ale științei
Criminalisticii;
 explicarea regulilor tactice de anchetă;
 explicarea mecanismelor psihologice ale comportamentului infracțional;
 explicarea structurii și tendințelor criminalității contemporane;
 analiză critică a diverselor modalități de investigare penală;
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Competenţe transversale

 interpretarea corectă a modalităților tehnico-științifice de efectuare a urmăririi penale;
 proiectarea, conducerea și evaluarea activităților practice specifice disciplinei Criminalisticii;
 utilizarea unor metode, tehnici și instrumente de investigare criminalistică și de aplicare;
 înțelegerea locului și rolului Criminalisticii în prevenirea și combaterea fenomenului infracțional;
 promovarea unei atitudini creative în vederea optimizării practicii antiinfracționale;
 manifestarea unei atitudini pozitive și responsabile față de domeniul științific;
 valorificarea optimă și creativă a propriului potențial în activitățile științifice;
 implicarea în dezvoltarea instituțională și în promovarea inovațiilor științifice;
 participarea la propria dezvoltare profesională;
 studierea Criminalisticii trebuie să-l determine pe student să conștientizeze importanța noțiunilor specifice acestei
discipline, pentru aflarea adevărului în procesul penal, dar și pentru practicarea cu succes a profesiilor ce concură la
realizarea acestuia;
 capacitatea de a interpreta, corela și compara instituțiile juridice la nivel național, european și internațional;
 aplicarea legislației românești, a legislației europene și a celorlalte instrumente juridice internaționale;
 capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană și de armonizare a legislației.
 capacitatea de analiză și sinteză;
 capacitatea de a dezvolta raționamente logice;
 capacitatea de organizare și planificare;
 capacitatea de a lua decizii;
 capacitatea de a susține public un discurs coerent, logic și retoric;
 comunicare scrisă și orală în limba română;
 capacitatea de a soluționa probleme;
 cunoștințe de bază necesare unei profesii;
 capacitatea de evaluare și autoevaluare;
 capacitatea de a lucra în echipă;
 abilitatea de lucra într-o echipă interdisciplinară;
 abilitatea de a lucra cu specialiști/experți din alte domenii;
 capacitatea de a avea un comportament etic și de respectare a regulilor deontologiei profesionale;
 utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în
limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională;
 abilități de cercetare;
 voința de a reuși;
 capacitatea de a învăța;
 capacitatea de adaptare la noi situații;
 capacitate de sintetizare şi interpretare a informaţiilor primite, de rezolvare a unor probleme de bază şi extinderea la
probleme specifice;
 abilitatea de a lucra independent;
 preocupare pentru obținerea calității;
 capacitatea de a concepe proiecte și de a le derula.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
o Cursul de Criminalistică urmărește însușirea de către studenți a cunoștințelor despre
disciplinei
metodele, mijloacele tehnico-științifice și procedeele tactice, destinate descoperirii,
cercetării infracțiunilor, identificării persoanelor implicate în săvârșirea lor și prevenirii
faptelor antisociale.
7.2. Obiectivele specifice
o În cadrul tehnicii criminalistice, studentul trebuie să dobândească cunoștințele despre
metodele și mijloacele tehnico-științifice destinate descoperirii, fixării, ridicării și exminării
urmelor infracțiunii, cât și despre modalitățile de trasformare a acestora în probe și
mijloace de probă prin utilizarea expertizelor criminalistice și a constatărilor tehnicoștiințifice pe parcursul procesului penal.
o În cadrul tacticii criminalistice, studentul trebuie să cunoască procedeele și regulile,
altele decât cele stabilite prin norme de drept, privind efectuarea activităților de urmărire
penală.
o Pe parcursul metodologiei criminalistice, studentul trebuie să dobândească cunoștințele
în legătură cu activitățile procedurale care se defășoară cu ocazia investigării criminalistice
a unei anumite infracțiuni, precum și ordinea logică în care acestea vor fi întreprinse.
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8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Noțiuni introductive.
2. Identificarea criminalistică.
3. Elemente de fotografie judiciară.
4. Cercetarea criminalistică a urmelor.
5. Tehnici de identificare a persoanelor după
semnalmente exterioare, după voce și prin
alte metode criminalistice.
6. Elemente de balistică judiciară.
7. Cercetarea criminalistică a falsului în
documente.
8. Investigarea grafoscopică.
9. Tactica efectuării cercetării la fața locului.
10. Tactica audierii unor categorii de
participanți în procesul penal.
11. Reguli și procedee tactice aplicate în
efectuarea unor acte de urmărire penală.
12. Constatarea și expertiza criminalistică.

Metode de predare
2 ore
Interacţiunea cu studenţii
Prelegere cu ajutorul videoproiectorului.
Cursul este interactiv, studenţii fiind
atraşi în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz
Metode didactice utilizate în procesul
de predare (clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire de
cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura
independentă;
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi independentă,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul modelelor;
- instruire programată şi învăţare asistată
de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea jocurilor didactice)

Observaţii

Suportul de curs în format
electronic va putea fi accesat de
către toţi studenţii prin contul
personal la debutul activităţii prin
intermediul Platformei de eLearning BlackBoard Academic
Suite;
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării şi a
referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie:
1. Emilian Stancu, Adrian Cristian Moise, Criminalistica. Elemente de tehnică și de tactică a investigării penale, Ediţia a II-a,
Editura Universul Juridic, București, 2014;
2. Adrian Cristian Moise, Criminalistică. Note de Curs, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept și Administrație Publică
Craiova, 2013;
2. Emilian Stancu, Tratat de Criminalistică, Ediția a VI-a, Editura Universul Juridic, București, 2015;
3. Lazăr Cârjan, Compendiu de Criminalistică, Ediția a II-a, Editura Fundației România de Mâine, București, 2004;
4. Lazăr Cârjan, Tratat de Criminalistică, Editura Pinguin Book, București, 2005;
5. Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, Identificarea criminalistică, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București, 2011;
6. Ion Mircea, Criminalistica, Ediția a II-a, Editura Lumina Lex, București, 2010;
7. Lucian Ionescu, Expertiza criminalistică a scrisului, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București, 2010;
8. Constantin Drăghici, Adrian Iacob, Tratat de tehnică criminalistică, Ediția a II-a, Editura Sitech, Craiova, 2009;
9. Nelu Viorel Cătuna, Criminalistică, Editura C.H. Beck, București, 2008;
10. Constantin Aionițoaie, Vasile Bercheșan, Tudorel Butoi, Ilie Marcu, Eugen Pălănceanu, Constantin Pletea, Ion-Eugen
Sandu, Emilian Stancu, Tratat de tactică criminalistică, Ediția a II-a, Editura Carpați, Craiova, 1992;
11. Colectiv, Tratat practic de criminalistică, vol.I-V, Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Miliției, Institutul de
Criminalistică, Serviciul Editorial și Cinematografic, București, 1976-1985;
12. Revista Română de Criminalistică editată de Asociația Criminaliștilor din România.
8.2 Seminar/laborator
1. Noțiuni introductive.
2. Identificarea criminalistică.
3. Elemente de fotografie judiciară.
4. Cercetarea criminalistică a urmelor.
5. Tehnici de identificare a persoanelor după
semnalmente exterioare, după voce și prin alte
metode criminalistice.

Metode de predare

Observaţii

2 ore
Prezentare

Se vor desfășura activități specifice
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6. Elemente de balistică judiciară.
7. Cercetarea criminalistică a falsului în
documente.
8. Investigarea grafoscopică.
9. Tactica efectuării cercetării la fața locului.
10. Tactica audierii unor categorii de participanți
în procesul penal.
11. Reguli și procedee tactice aplicate în
efectuarea unor acte de urmărire penală.
12. Constatarea și expertiza criminalistică.

La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform tematicii.
Studenţii vor lucra individual şi vor
rezolva speţele propuse la finalul
temei de aplicaţie.

laboratorului de criminalistică.

Bibliografie:
1. Emilian Stancu, Adrian Cristian Moise, Criminalistica. Elemente de tehnică și de tactică a investigării penale, Ediţia a II-a,
Editura Universul Juridic, București, 2014;
2. Adrian Cristian Moise, Criminalistică. Note de Curs, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept și Administrație Publică
Craiova, 2013;
2. Emilian Stancu, Tratat de Criminalistică, Ediția a VI-a, Editura Universul Juridic, București, 2015;
3. Lazăr Cârjan, Compendiu de Criminalistică, Ediția a II-a, Editura Fundației România de Mâine, București, 2004;
4. Lazăr Cârjan, Tratat de Criminalistică, Editura Pinguin Book, București, 2005;
5. Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, Identificarea criminalistică, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București, 2011;
6. Ion Mircea, Criminalistica, Ediția a II-a, Editura Lumina Lex, București, 2010;
7. Lucian Ionescu, Expertiza criminalistică a scrisului, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București, 2010;
8. Constantin Drăghici, Adrian Iacob, Tratat de tehnică criminalistică, Ediția a II-a, Editura Sitech, Craiova, 2009;
9. Nelu Viorel Cătuna, Criminalistică, Editura C.H. Beck, București, 2008;
10. Constantin Aionițoaie, Vasile Bercheșan, Tudorel Butoi, Ilie Marcu, Eugen Pălănceanu, Constantin Pletea, Ion-Eugen
Sandu, Emilian Stancu, Tratat de tactică criminalistică, Ediția a II-a, Editura Carpați, Craiova, 1992;
11. Colectiv, Tratat practic de criminalistică, vol.I-V, Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Miliției, Institutul de
Criminalistică, Serviciul Editorial și Cinematografic, București, 1976-1985;
12. Revista Română de Criminalistică editată de Asociația Criminaliștilor din România.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Discutarea conținutului disciplinei Criminalisticii cu următoarele foruri sau organisme științifice: Asociația Criminaliștilor din
România; Consiliul științific al Revistei Române de Criminalistică; Institutul Național de Criminalistică din cadrul Inspectoratului
General al Poliției Române.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
80%
10%
10%

10.4 Curs
Evaluarea la final de semestru
Examen oral
Evaluare 1 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10.5
Seminar/laborator
Evaluare 2 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Criminalisticii.
Data completării:
26.09.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Adrian Cristian Moise

Lect. univ. dr. Adrian Cristian Moise

Data avizării în
departament:

Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative

01.10.2015

Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
IV

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPTUL ASIGURĂRILOR
D/DRCV/4/7/4
Lect. univ. dr. Ilinca Alexandra
Lect. univ. dr. Ilinca Alexandra
2.6. Semestrul
7 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul discipline

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36
din care: 3.5 curs
24 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
64
3.8. Total ore pe semestru
100
3.9. Număr de credite
4

DO
1
12
ore
20
20
15
2
2
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
▪ Disciplina se va studia după parcurgerea cursurilor de: Drept civil. Partea generală; Drept
civil. Persoanele; Drept civil. Teoria obligaţiilor; Drept civil. Contracte.
4.2 de competenţe
▪ Adaptarea şi utilizarea adecvată a cunoştinţelor deprinse în cursul anilor anteriori de studii;
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
▪ Prelegerile se desfăşoară în săli de curs cu acces la Internet şi cu echipament de
predare multimedia;
5.2. de desfăşurare a seminarului/ ▪ Sala de seminar cu acces la Internet, dotată cu tablă şi echipamente de seminarizare
laboratorului
multimedia.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al Prin studierea de către cursanţi a disciplinei Dreptul asigurărilor, se oferă studentului posibilitatea
disciplinei
de a cunoaşte şi de a-şi însuşi conceptele fundamentale din domeniul asigurărilor, precum şi de a
dobândi anumite atitudini necesare pentru analizarea, interpretarea şi rezolvarea posibilelor
problemelor juridice caracteristice acestei materii. Aşadar printr-o analiză amplă a normelor
juridice, dar şi prin cunoaşterea doctinei contemporane în materie, studentul va putea înţelege
care este rolul asigurărilor în sistemul juridic, ce reprezintă conceptele de asigurare- reasigurarecoasigurare, noţiunea de participanţi la activitatea de asigurare, de intermediari în asigurări, ce
este contractul de asigurare în general, care sunt efectele ce decurg din încheierea unui contract
de asigurare, dar şi care sunt formele de asigurare.
7.2 Obiectivele specifice
 Capacitatea de a utiliza limbajul, instrumentele şi noţiunile specifice dreptului asigurărilor
 Capacitatea de sinteză şi interpretare a informaţiilor primite şi extinderea la probleme specifice
dreptului asigurărilor.
 Analiza amplă a normelor juridice, dar şi cunoaşterea doctinei contemporane în materie
 Manifestarea unei atitudini responsabile şi pozitive faţă de domeniul ştiinţific
 Dezvoltarea unei gândiri juridice complexe şi a unui limbaj specific, înţelegerea şi cunoaşterea
aprofundată a legislaţiei din domeniul asigurărilor, precum şi a procedurilor de aplicare a acestora
8. Conţinuturi
8.1 Curs
8. Scurtă privire istorică asupra asigurărilor.
9. Principalele noţiuni în legătură cu asigurările.
10. Activitatea de asigurare. Noţiune şi particularităţi. Participanţii la
activitatea de asigurare.
11. Contractul de asigurare. Definiţie şi caractere. Părţile
contractului de asigurare şi intermediarii în asigurări.
12. Contractul de asigurare. Condiţii de validitate. Principalele reguli
privind încheierea contractului de asigurare.
13. Contractul de asigurare. Efectele contractului de asigurare.
Cesiunea, modificarea şi încetarea contractului de asigurare.
14. Asigurarea de bunuri.
15. Asigurarea de persoane.
16. Asigurările de credite, asigurările de garanţii şi asigurările de
riscuri financiare.
17. Asigurarea de răspundere civilă. Prezentare generală.
Asigurarea de malpraxis medical.
18. Asigurarea de răspundere civilă. Asigurarea obligatorie de
răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de
vehicule.
19. Asigurarea de răspundere civilă. Asigurarea obligatorie a
locuinţelor.

Metode de predare

Observaţii

Expunerea noţiunilor,
dezbateri şi prezentarea
unor studii de caz

2 ore
Suportul de curs este
cunoscut de studenţi fiind
postat pe site-ul facultăţii

Bibliografie
1. Ilinca-Mocofanu Elena Alexandra, Dreptul asigurărilor. Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016;
2. Irina Sferdian, Asigurări. Privire specială asupra contractului de asigurare din perspectiva Codului civil, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2013;

3. V. Nemeş, Dreptul asigurărilor, Ediţia a-4-a, Editura Hamangiu,Bucureşti, 2012;

4. I. Sferidan, Dreptul asigurărilor, Ediţia a-2-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2009;
5. Gh. Botea, Dreptul asigurărilor, Editura Universitară, 2009;
6. Violeta Ciurel, Asigurări şi reasigurări. Abordări teoretice şi practici internaţionale, Editura All Beck , Bucureşti, 2000;
7. Titel Negru, Asigurări. Ghid practic, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
8. Gh. Caraian, Asigurări şi reasigurări. Abordări teoretice şi practici internaţionale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;
8.2 Seminar/laborator
1. Scurtă privire istorică asupra asigurărilor.
2. Principalele noţiuni în legătură cu asigurările.
3. Activitatea de asigurare. Noţiune şi particularităţi.
Participanţii la activitatea de asigurare.
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Metode de predare
Aplicarea noţiunilor
teoretice în studii de caz,

Observaţii
1 oră
Prezentarea unor
studii de caz prin coroborarea

4. Contractul de asigurare. Definiţie şi caractere. Părţile
discuţii libere şi analize
cu noţiunile dobândite la curs
contractului de asigurare şi intermediarii în asigurări.
specifice domeniului
prin intermediul unor discuţii
proprietăţii intelectuale
libere şi dezbateri.
5. Contractul de asigurare. Condiţii de validitate.
Principalele reguli privind încheierea contractului de
asigurare.
6. Contractul de asigurare. Efectele contractului de
asigurare. Cesiunea, modificarea şi încetarea contractului
de asigurare.
7. Asigurarea de bunuri.
8. Asigurarea de persoane.
9. Asigurările de credite, asigurările de garanţii şi
asigurările de riscuri financiare.
10. Asigurarea de răspundere civilă. Prezentare
generală. Asigurarea de malpraxis medical.
11. Asigurarea de răspundere civilă. Asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse
prin accidente de vehicule.
12. Asigurarea de răspundere civilă. Asigurarea
obligatorie a locuinţelor.
Bibliografie
1. Ilinca-Mocofanu Elena Alexandra, Dreptul asigurărilor. Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016;
2. Irina Sferdian, Asigurări. Privire specială asupra contractului de asigurare din perspectiva Codului civil, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2013;

3. V. Nemeş, Dreptul asigurărilor, Ediţia a-4-a, Editura Hamangiu,Bucureşti, 2012;

4. I. Sferidan, Dreptul asigurărilor, Ediţia a-2-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2009;
5. Gh. Botea, Dreptul asigurărilor, Editura Universitară, 2009;
6. Violeta Ciurel, Asigurări şi reasigurări. Abordări teoretice şi practici internaţionale, Editura All Beck , Bucureşti, 2000;
7. Titel Negru, Asigurări. Ghid practic, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
8. Gh. Caraian, Asigurări şi reasigurări. Abordări teoretice şi practici internaţionale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
- Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
- În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniul dreptului
asigurărilor.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
80%
10%
10%

Evaluarea la final de semestru
Examen tip grilă
Evaluare 1 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10.5 Seminar/laborator
Evaluare 2 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Dreptului asigurărilor
Data completării:
27.09.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Ilinca Alexandra

Lect. univ. dr. Ilinca Alexandra

Data avizării în departament:

Director Departamentul de Ştiinţe Juridice şi
Administrative,

01.10.2015

Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
IV

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
D/DRCV/4/7/5
Lector univ. dr. Tănăsescu Alina Elena
Lector univ. dr. Tănăsescu Alina Elena
2.6. Semestrul 7 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
48
din care: 3.5 curs
24 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
77
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Număr de credite
5

DO
2
24
ore
30
30
13
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
▪ Disciplina se va studia după parcurgerea cursurilor de: Drept internaţional public; Drept comercial I
şi Drept comercial II; Drept civil. Contracte.
4.2 de competenţe
▪ Adaptarea şi utilizarea adecvată a cunoştinţelor deprinse în cursul anilor anteriori de studii;
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

▪ Prelegerile se desfăşoară în săli de curs cu acces la Internet şi cu echipament de
predare multimediaâ.

5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

▪ Sala cu acces la Internet, dotată cu tablă, şi echipamente de seminarizare multimedia.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept
concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic
şi în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
specifice domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al Studentul trebuie să dobândească, din domeniul dreptului comerţului internaţional, cunoştinţele
disciplinei
necesare despre principalele concepte, categorii şi instituţii juridice ce definesc raporturile
complexe de comerţ internaţional (principiile, izvoarele, contractele de comerţ internaţional,
arbitrajul comercial internaţional etc.).
7.2 Obiectivele specifice
Obiectul de studiu al disciplinei Dreptul comerţului internaţional, îl constituie analiza principalelor
contracte internaţionale, cu accent pe regulile aplicabile fiecăruia dintre contractele analizate şi pe
problematica specifică ce apare în legătură cu formarea valabilă, efectele şi modalităţile de
încetare a fiecăruia dintre aceste contracte.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Noţiunea şi particularităţii ale dreptului comerţului internaţional.
Principii fundamentale ale dreptului comerţului internaţional;
2. Izvoarele dreptului comerţului internaţional;
3. Raportul juridic de comerţ internaţional, actele şi faptele de
comerţ internaţional;
4. Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului în comerţul
internaţional;
5. Contractele comerciale internaţionale – prezentare generală,
teoria contractelor comerciale internaţionale;
6. Încheierea, executarea, modificarea şi efectele contractului de
comerţ internaţional;
7. Contractul internaţional de vânzare de mărfuri şi vânzarea prin
burse;
8. Contractele de finanţare şi intermediere internaţională;
9. Contractele de transport în comerţul internaţional;
10. Concesionarea internaţională. Contractul de concesiune
exclusivă. Contractul de franchising;
11. Soluţionarea litigiilor care decurg din activitatea de comerţ
exterior şi cooperarea economică şi tehno-ştiinţifică
internaţională;
12. Arbitrajul comercial internaţional.

Metode de predare
Interacţiunea cu studenţii
Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului.
Cursul este interactiv, studenţii
fiind atraşi în dezbateri, prin
supunerea discuţiilor a unor
studii de caz
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală,
expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul
cu manualul), lectura
explicativă, lectura
independentă;
Metode de învăţare dirijată
sau nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi
învăţare asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate
pe acţiune directă (exerciţii,
probleme);
- metode de învăţare prin
acţiune simulată (folosirea
jocurilor didactice)

Observaţii

2 ore
Suportul de curs în
format electronic va
putea fi accesat de către
toţi studenţii prin contul
personal la debutul
activităţii prin intermediul
Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic
Suite;
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru
a putea interacţiona în
timpul predării şi a
referinţelor bibliografice
indicate;

Bibliografie
1. Tănăsescu Alina, Dreptul comerţului internaţional, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016;
2. Dumitrescu Aida Diana, Dreptul comerţului internaţional, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014;
3. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul comerţului internaţional. Contracte de comerţ internaţional, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2014;
4. Sandru Daniel Mihail, Dreptul comerţului internaţional – Ediţia a III-a, Editura universitară, Bucureşti, 2012;
5. Jenică Drăgan, Introducere in dreptul comerţului internaţional, Editura Fundaţiei "România de Mâine", Bucureşti, 2009;
6. Dumitru Mazilu, Dreptul comerţului internaţional-Partea speciala, editia a-V-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2008.;
7. D.A.Sitaru, Dreptul comerţului internaţional, Universul Juridic, vol.1-2008 ; vol.2-2009 ;
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8. I. Macovei, Dreptul comertului intrnational, Ed.C.H.Beck, vol.1-2006, vol.2-2009;
8.2 Seminar/laborator
1. Noţiunea şi particularităţii ale dreptului comerţului
internaţional. Principii fundamentale ale dreptului
comerţului internaţional;
2. Izvoarele dreptului comerţului internaţional;
3. Raportul juridic de comerţ internaţional, actele şi faptele
de comerţ internaţional;
4. Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului în
comerţul internaţional;
5. Contractele comerciale internaţionale – prezentare
generală, teoria contractelor comerciale internaţionale;
6. Încheierea, executarea, modificarea şi efectele
contractului de comerţ internaţional;
7. Contractul internaţional de vânzare de mărfuri şi
vânzarea prin burse;
8. Contractele de finanţare şi intermediere internaţională;
9. Contractele de transport în comerţul internaţional;
10. Concesionarea
internaţională.
Contractul
de
concesiune exclusivă. Contractul de franchising;
11. Soluţionarea litigiilor care decurg din activitatea de
comerţ exterior şi cooperarea economică şi tehnoştiinţifică internaţională;
12. Arbitrajul comercial internaţional.
Bibliografie

Metode de predare

Observaţii

Prezentare
La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform
tematicii.
Studenţii vor lucra individual şi
vor rezolva speţele propuse la
finalul temei de aplicaţie.

2 ore
Interacţiune cu studenţii
Se recomandă studenţilor
parcurgerea suportului de curs
pentru a putea interacţiona în
timpul activităţilor de seminar
şi a referinţelor bibliografice
indicate
idem

1. Tănăsescu Alina, Dreptul comerţului internaţional, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016;
2. Dumitrescu Aida Diana, Dreptul comerţului internaţional, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014;
3. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul comerţului internaţional. Contracte de comerţ internaţional, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2014;
4. Sandru Daniel Mihail, Dreptul comerţului internaţional – Ediţia a III-a, Editura universitară, Bucureşti, 2012;
5. Jenică Drăgan, Introducere in dreptul comerţului internaţional, Editura Fundaţiei "România de Mâine", Bucureşti, 2009;
6. Dumitru Mazilu, Dreptul comerţului internaţional-Partea speciala, editia a-V-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2008.;
7. D.A.Sitaru, Dreptul comerţului internaţional, Universul Juridic, vol.1-2008 ; vol.2-2009 ;
8. I. Macovei, Dreptul comertului intrnational, Ed.C.H.Beck, vol.1-2006, vol.2-2009;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniul Dreptului
comerţului internaţional.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Evaluarea la final de semestru

Examen tip grilă

10.3 Pondere din nota
finală
80%

Evaluare 1 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10%
Evaluare 2 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10%
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Dreptului comerţului
internaţional.
10.5 Seminar/laborator
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Data completării:

Titular de curs,

Titular de seminar,

29.09.2015

Lector univ. dr. Tănăsescu Alina Elena

Lector univ. dr. Tănăsescu Alina Elena

Data avizării în
departament:

Director Departamentul de Ştiinţe Juridice şi
Administrative

01.10.2015

Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
IV

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licențiat în Drept
DREPT PROCESUAL CIVIL II
D/DRCV//4/8/6
Conf. univ. dr. Marian Budă
Conf. univ. dr. Marian Budă
2.6. Semestrul 8 2.7. Tipul de evaluare

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs

2

E

2.8.Regimul disciplinei

3.3 activităţi dirijate

3.4 Total ore din planul de învăţământ
40 din care: 3.5 curs
20 3.6 activităţi dirijate
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
110
3.8. Total ore pe semestru
150
3.9. Număr de credite
6

DO

2
20
ore
35
35
26
2
2
10

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
▪ Disciplina Drept procesual civil II se va studia după parcurgerea cursurilor de:Teoria
generală a dreptului; Drept civil. Partea generală; Drept civil. Persoanele; Drept civil. Teoria
obligaţiilor; Drept civil. Drepturi reale; Drept civil. Contracte; Drept civil. Succesiuni; Drept
procesual civil I.
4.2 de competenţe
▪ Adaptarea şi utilizarea adecvată a cunoştinţelor deprinse în cursul anilor anteriori de
studii;
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2.
de
desfăşurare
seminarului/laboratorului

a

▪ Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu echipament de predare
multimedia
▪ Seminariile se desfăşoară în sală dotata cu tabla si echipamente de seminarizare
multimedia.

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
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Competenţe
transversale

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât
în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cunoașterea conceptelor de bază pentru înțelegerea corectă a termenilor de
specialitate și a dobândirii de competențe specifice cu privire la procesul civil.
7.2 Obiectivele specifice
Cunoașterea conceptelor de judecată în prima instanță, căi de atac ordinare și
extraordinare, executare silită și contestație la executare.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Judecata în faţa primei instanţe.
2. Citarea şi comunicarea actelor de
procedură.
3. Judecata în primă instanță. Etapa
dezbaterilor
4. Probele
5. Probele. Continuare
6. Dezbaterea în fond a procesului
7. Căile de atac
8. Dispoziții privind asigurarea unei practici
judiciare unitare. Contestaţia în anulare.
Revizuirea
9. Proceduri judiciare speciale
10. Executarea silită

Metode de predare
Interacțiunea cu studenții este regula de
predare
Prelegere cu ajutorul videoproiectorului.
Cursul va fi interactiv, studenţii fiind
atraşi în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în procesul
de predare (clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire de
cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi independentă,
experimentul, studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul modelelor;
- instruire programată şi învăţare asistată
de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări
practice);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea simulatoarelor, a
jocurilor didactice).

Observaţii

2 ore
Sportul de curs în format electronic
va putea fi accesat de cãtre toți
studenții prin contul personal la
debutul activitãþii prin intermediul
Platformei
de
e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
Se recomandã studenþilor
parcurgerea prealabilã a suportului
de curs pentru a putea interacþiona
în timpul predãrii și a referinþelor
bibliografice indicate;

Bibliografie
1.
Marian Budă, Drept procesual civil. Partea specială. Note de curs, Ed. Sitech, Craiova 2015;
2.
I. Leş „Noul Cod de procedură civilă – Comentariu pe articole” Ed. C.H. Beck, Bucuresti 2013;
3.
M. Tabârcă „Drept procesual civil”,Tratat- vol.II şi III, Ed. Universul Juridic, Bucuresti 2013;
4.
I. Deleanu „Tratat de procedură civilă”, vol. II, III. Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013;
5.
G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ed. Hamangiu, București, 2015;
6.
V.M. Ciobanu, M Nicolae-coordonatori,Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, vol. II, Ed. Universul Juridic,
Bucuresti, 2015;
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8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

Prezentare
La fiecare seminar, se vor
face aplicaţii practice,
conform tematicii.
Studenţii vor lucra individual
şi vor rezolva spețele
propuse la finalul temei de
aplicaţie.

2 ore
Interacțiune cu studenții
Se recomandă studenţilor
parcurgerea suportului de curs pentru
a putea interacţiona în timpul
activităților de seminar și a
referinţelor bibliografice indicate.

1. Judecata în faţa primei instanţe
2. Citarea şi comunicarea actelor de procedură.
3. Judecata în primă instanță.Etapa dezbaterilor.
4. Probele.
5. Probele. Continuare.
6. Dezbaterea în fond a procesului.
7. Căile de atac.
8. Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare
unitare.Contestaţia în anulare. Revizuirea.
9. Proceduri judiciare speciale.
10. Executarea silită.

Bibliografie
1. Marian Budă, Drept procesual civil. Partea specială. Note de curs, Ed. Sitech, Craiova 2015;
2. I. Leş „Noul Cod de procedură civilă – Comentariu pe articole” Ed. C.H. Beck, Bucuresti 2013;
4. M. Tabârcă „Drept procesual civil”,Tratat- vol.II şi III, Ed. Universul Juridic, Bucuresti 2013;
5. I. Deleanu „Tratat de procedură civilă”, vol. II, III. Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013;
6. G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ed. Hamangiu, București, 2015;
7. V. M. Ciobanu, M Nicolae-coordonatori,Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, vol. II, Ed. Universul Juridic,
Bucuresti, 2015;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală
80%
10%
10%

Evaluarea la final de semestru
Examen oral
Evaluare 1 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10.5 Seminar/laborator
Evaluare 2 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Dreptului procesual civil.

Data completării:
25.092015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Conf. univ. dr. Marian Budă

Conf. univ. dr. Marian Budă

Data avizării în
departament:

Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative

01.10.2015

Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPTUL SECURITĂŢII SOCIALE
D/DRCV/4/8/7
Conf. univ. dr. Cezar Tită
Conf. univ. dr. Cezar Tită
IV 2.5 Semestrul 8 2.6 Tipul de evaluare

E

2.7. Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
40 din care: 3.5 curs
20 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7. Total ore studiu individual
85
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Număr de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

1
20
ore
26
25
20
2
2
10

▪ Parcurgerea disciplinelor Introducere în drept european şi Dreptul muncii
▪ Utilizarea cunoştinţelor deprinse în cursul anilor anteriori de studii;

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2.
de
desfăşurare
seminarului/laboratorului

DO

a

▪ Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu echipament de
predare multimedia
▪ Sala de seminar cu acces la Internet, dotată cu tablă şi echipamente de
seminarizare multimedia.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al  Însuşirea de informaţii referitoare la asigurările sociale de sănătate, concediile şi
disciplinei
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, asigurările pentru şomaj şi măsurile pentru
prevenirea şomajului şi stimularea ocupării forţei de muncă, sistemul de pensii publice,
pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, pensiile private, pensiile
facultative, sistemul naţional de asistenţă socială, care să permită studenţilor să îmbine în
cadrul viitoarelor activităţi profesionale cunoştinţele dobândite;
 Studiul opiniilor exprimate în doctrina si jurisprudenţa naţională şi europeană;
 Formarea la nivelul studenţilor a unei gândiri bazate pe rigoarea analizei pe care o dă
cercetarea unor drepturi fundamentale.
7.2 Obiectivele specifice
 Cunoaşterea noţiunilor specifice dreptului securităţii sociale;
 Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniu dreptului securităţii
sociale;
 Utilizarea adecvată a noţiunilor specifice dreptului securităţii sociale.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Tema nr. 1 - Dreptul securităţii sociale. Consideraţii
generale privind securitatea socială
Tema nr. 2 - Asigurările sociale de sănătate. Noţiune,
principii, concepte privind asigurările sociale de
sănătate. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor. Serviciile
medicale.
Tema nr. 3 - Concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate (concediu pentru incapacitate
temporară de muncă, concediu pentru prevenirea
îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă,
concediu de maternitate, concediu pentru creşterea
copilului, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav,
precum ţi indemnizaţiile aferente acestor concedii.
Tema nr. 4 – Asigurările pentru şomaj şi măsurile
pentru prevenirea şomajului şi stimularea ocupării
forţei de muncă
Tema nr. 5 – Sistemul de pensii publice.
Tema nr. 6 – Pensiile şi alte drepturi de asigurări
sociale ale avocaţilor
Tema nr. 7 – Pensiile private
Tema nr. 8 – Pensiile facultative
Tema nr. 9 – Sistemul naţional de asistenţă socială.
Ajutorul social, serviciile sociale şi cantinele de ajutor
social
Tema nr. 10 – Drepturi de asistenţă socială ale
copiilor. Asistenţă socială a persoanelor vârstnice.
Protecţia drepturilor persoanelor cu handicap.

Metode de predare
Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, studenţii fiind atraşi în
dezbateri, prin supunerea discuţiilor a
unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire
de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul, studiul
de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii, probleme,
lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea simulatoarelor, a
jocurilor didactice).

Observaţii

2 ore
 Sportul de curs în format
electronic va putea fi accesat
de către toţi studenţii prin
contul personal la debutul
activităţii prin intermediul
Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării şi a referinţelor
bibliografice indicate;

Bibliografie
1. Cezar Tită – Dreptul securităţii sociale, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2016;
2. Cezar Tită, Adriana Belu, Narcis Godeanu, Mihnea Drumea – Relaţii individuale de muncă, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2008;
3. Cezar Tită, Adriana Belu, Narcis Godeanu, Mihnea Drumea, Olia Corsiuc – Relaţii colective de muncă, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 2008;
4. Cezar Tită – Dreptul muncii. Caiet de seminar, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011;
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5. Alexandru Ţiclea, Laura Georgescu – Dreptul securităţii sociale, Ediţia a VI-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
6. Denisa-Oana Pătraşcu – Drept social, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
7. Ion Traian Ştefănescu – Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2014;
8. Alexandru Ţiclea – Tratat de dreptul muncii, Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
9. Maria Bădoi– Pensii publice şi pensii private, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
10. Claudia-Ana Moarcăş Costea – Dreptul securităţii sociale, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2013;
8.2 Seminar/laborator
1. Dreptul securităţii sociale. Consideraţii generale
privind securitatea socială
2. Asigurările sociale de sănătate. Noţiune, principii,
concepte privind asigurările sociale de sănătate.
Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor. Serviciile medicale.
3. Concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate (concediu pentru incapacitate temporară de
muncă, concediu pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi
recuperarea capacităţii de muncă, concediu de
maternitate, concediu pentru creşterea copilului,
concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi
indemnizaţiile aferente acestor concedii.
4. Asigurările pentru şomaj şi măsurile pentru
prevenirea şomajului şi stimularea ocupării forţei de
muncă
5. Sistemul de pensii publice.
6. Pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaţilor
7. Pensiile private
8. Pensiile facultative
9.Sistemul naţional de asistenţă socială. Ajutorul social,
serviciile sociale şi cantinele de ajutor social
10. Drepturi de asistenţă socială ale copiilor. Asistenţă
socială a persoanelor vârstnice. Protecţia drepturilor
persoanelor cu handicap.

Metode de predare

La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform
tematicii.
Studenţii vor lucra individual şi
vor rezolva speţele propuse la
finalul temei de aplicaţie.

Observaţii

2 ore
 Se recomandă studenţilor
parcurgerea suportului de curs
pentru a putea interacţiona în
timpul activităţilor de seminar şi a
referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie
1. Cezar Tită – Dreptul securităţii sociale, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2016;
2. Cezar Tită, Adriana Belu, Narcis Godeanu, Mihnea Drumea – Relaţii individuale de muncă, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2008;
3. Cezar Tită, Adriana Belu, Narcis Godeanu, Mihnea Drumea, Olia Corsiuc – Relaţii colective de muncă, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 2008;
4. Cezar Tită – Dreptul muncii. Caiet de seminar, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011;
5. Alexandru Ţiclea, Laura Georgescu – Dreptul securităţii sociale, Ediţia a VI-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
6. Denisa-Oana Pătraşcu – Drept social, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
7. Ion Traian Ştefănescu – Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2014;
8. Alexandru Ţiclea – Tratat de dreptul muncii, Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
9. Maria Bădoi– Pensii publice şi pensii private, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
10. Claudia-Ana Moarcăş Costea – Dreptul securităţii sociale, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2013;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
- Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
- În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniul Dreptului
securităţii sociale.
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10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
80%
10%
10%

Evaluarea la final de semestru
Examen oral
Evaluare 1 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10.5 Seminar/laborator
Evaluare 2 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Dreptului securităţii sociale.
Data completării:
25.09.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Conf. univ. dr. Cezar Tită

Conf. univ. dr. Cezar Tită

Data avizării în
departament:

Director Departamentul de Știinţe
Juridice şi Administrative,

01.10.2015

Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
IV

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT
D/DRCV/4/8/8
Conf. univ. dr. Paraschiv Gavril
Conf. univ. dr. Paraschiv Gavril
2.6. Semestrul 8 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
30
din care: 3.5 curs
20 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
95
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Număr de credite
5

DO
1
10
ore
30
30
20
2
2
11

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
▪ Disciplina se va studia după parcurgerea cursurilor de: Teoria generală a dreptului; Drept civil.
Partea generală; Drept civil. Persoanele; Drept civil. Teoria obligaţiilor; Drept civil. Drepturi reale;
Drept civil. Contracte; Drept civil. Succesiuni; Dreptul familiei.
4.2 de competenţe
▪ Adaptarea şi utilizarea adecvată a cunoştinţelor deprinse în cursul anilor anteriori de studii;
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2.
de
desfăşurare
seminarului/laboratorului

▪ Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu echipament de predare
multimedia
a ▪ Sala de seminar cu acces la Internet, dotată cu tablă şi echipamente de seminarizare
multimedia.

Competenţe
profesionale

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.

Competenţe
transversale

6. Competenţele specifice acumulate

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

 Pregătirea studenţilor cu temeinice cunoştinţe, cu privire la instituţiile juridice de drept
internaţional privat.
 Disciplina are drept scop iniţierea studenţilor în: utilizarea adecvată a noţiunilor specifice
dreptului internaţional privat; participarea la luarea unor decizii cu referire la situaţii reale
sau imaginare, prin asumarea de responsabilităţi specifice; participarea la identificarea
unor soluţii legale pentru rezolvarea unor situaţii litigioase care au ca obiect un raport de
drept internaţional privat

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Introducere în studiul dreptului internaţional
privat. Noţiunea si caracterele raportului juridic
cu element de extraneitate. Izvoarele dreptului
internaţional privat
2. Noţiunea si structura normei conflictuale.
Punctul sau elementul de legătură. Clasificarea
normelor conflictuale
3. Calificarea si conflictele de calificări. Legea
după care se face calificarea
4. Retrimiterea
5. Ordinea publică si frauda legii în dreptul
internaţional privat
6. Conflictul de legi. Aplicarea legii străine.
Condiţia juridică a străinului
7. Normele conflictuale referitoare la bunuri si
la drepturile reale
8. Normele conflictuale referitoare la actele
juridice
9. Normele conflictuale privind faptele juridice
10. Normele conflictuale privitoare la
raporturile de familie si la succesiuni. Conflictele
de jurisdicţie în dreptul internaţional privat.

Metode de predare
Interacţiunea cu studenţii
Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului.
Cursul este interactiv, studenţii
fiind atraşi în dezbateri, prin
supunerea discuţiilor a unor
studii de caz
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea,
instructajul) şi conversative
(conversaţia euristică, discuţia
colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii,
probleme);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea jocurilor
didactice)

Observaţii

2 ore
Suportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toţi studenţii
prin contul personal la debutul activităţii
prin intermediul Platformei de eLearning BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul predării şi a
referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie
1. Ramona-Gabriela Paraschiv, Daniel-Ştefan Paraschiv, Gavril Paraschiv, Drept internaţional privat, Editura Sitech, Craiova,
2015;
2. Paraschiv Gavril, Drept internaţional privat, Note de curs, 2012;
3. Macovei Ioan, Drept internaţional privat, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011;
4. Chelaru Ioan • Gheorghiu Gheorghe, Drept internaţional privat, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007
5. Dariescu Nadia-Cerasela, Relaţii patrimoniale dintre soţi în dreptul internaţional privat, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
6. Diaconu Nicolae, Teoria conflictelor de legi in materie civila, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005;
7. Filipescu Ion P. • Filipescu Andrei I., Tratat de drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
8. Fuerea Augustin, Drept international privat, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007;
9. Fuerea Augustin, Drept internaţional privat, ed. a III-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti,

2008;
8.2 Seminar/laborator
1. Introducere în studiul dreptului internaţional
privat. Noţiunea si caracterele raportului juridic
cu element de extraneitate. Izvoarele dreptului
internaţional privat
2. Noţiunea si structura normei conflictuale.
Punctul sau elementul de legătură. Clasificarea
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Metode de predare

Observaţii

normelor conflictuale
3. Calificarea si conflictele de calificări. Legea
după care se face calificarea
4. Retrimiterea
5. Ordinea publică si frauda legii în dreptul
internaţional privat
6. Conflictul de legi. Aplicarea legii străine.
Condiţia juridică a străinului
7. Normele conflictuale referitoare la bunuri si
la drepturile reale
8. Normele conflictuale referitoare la actele
juridice
9. Normele conflictuale privind faptele juridice
10. Normele conflictuale privitoare la raporturile
de familie si la succesiuni. Conflictele de
jurisdicţie în dreptul internaţional privat.

Prezentare
La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform
tematicii.
Studenţii vor lucra individual şi vor
rezolva speţele propuse la finalul
temei de aplicaţie.

2ore
Interacţiune cu studenţii
Se recomandă studenţilor parcurgerea
suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul activităţilor de
seminar şi a referinţelor bibliografice
indicate
idem

Bibliografie
1. Ramona-Gabriela Paraschiv, Daniel-Ştefan Paraschiv, Gavril Paraschiv, Drept internaţional privat, Editura Sitech, Craiova,
2015;
2. Paraschiv Gavril, Drept internaţional privat, Note de curs, 2012;
3. Macovei Ioan, Drept internaţional privat, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011;
4. Chelaru Ioan • Gheorghiu Gheorghe, Drept internaţional privat, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007
5. Dariescu Nadia-Cerasela, Relaţii patrimoniale dintre soţi în dreptul internaţional privat, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
6. Diaconu Nicolae, Teoria conflictelor de legi in materie civila, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005;
7. Filipescu Ion P. • Filipescu Andrei I., Tratat de drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
8. Fuerea Augustin, Drept international privat, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007;
9. Fuerea Augustin, Drept internaţional privat, ed. a III-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
10.Mihăilă Marian, Elemente de drept internaţional public şi privat, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
- Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
- În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniul Dreptului
internațional privat.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

10.3 Pondere din nota
finală
80%

Evaluarea la final de semestru
Examen tip grilă
Evaluare 1 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.5 Seminar/laborator
Evaluare 2 pe parcursul
Test pe parcursul semestrului
10%
semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Dreptului internaţional privat.
Data completării:
22.09.2015
Data avizării în
departament:
01.10.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Conf. univ. dr. Paraschiv Gavril

Conf. univ. dr. Paraschiv Gavril
Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

IV

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept
DREPTUL TRANSPORTURILOR
D/DRCV/4/8/9
I. Conf.univ.dr. Costache Gheorghe
II. Conf.univ.dr. Costache Gheorghe
2.8. Regimul
2.6. Semestrul
8
2.7. Tipul de evaluare
E
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
3
3.2.din care: curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 .Total ore din planul de învăţământ
30
3.5 din care: curs
20 3.6 Seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7. Total ore studiu individual
70
3.8 .Total ore pe semestru
100
3.9 Număr de credite
4

DO

1
10
ore
23
23
15
2
2
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
▪ Disciplina se va studia după parcurgerea cursurilor de: Teoria generală a dreptului; Drept civil.
Contracte; Drept comercial I; Drept comercial II
4.2 de competenţe
▪ Adaptarea şi utilizarea adecvată a cunoştinţelor deprinse în cursul anilor anteriori de studii;
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

▪ Prelegerile se desfăşoară în săli de curs cu acces la Internet şi cu echipament de
predare multimediaâ.
▪ Seminariile se desfăşoară în sală dotata cu tabla si echipamente de seminarizare
multimedia.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Aprofundarea specificului noţiunilor generale ale dreptului transporturilor
7.2 Obiectivele specifice
Studentul trebuie să dobândească, din domeniul dreptului transporturilor, cunoştinţele
necesare activităţii de transport, deoarece transportul corespunde nevoii omului de a se
deplasa şi de a deplasa lucrurile.
Activitatea de transport constituie un factor de progres şi dezvoltare economică, iar
dreptul transporturilor este o ramură importantă din domeniul legislativ care
reglementează organizarea, desfăşurarea şi stabilirea responsabilităţilor în ceea ce
priveşte circulaţia şi deplasarea oamenilor şi lucrurilor.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1 Noţiuni introductive privind dreptul transporturilor
2. Contractul comercial de transport
3. Încheierea contractului de transport
4. Transporturile feroviare interne de persoane
5. Transporturile feroviare interne de marfă
6. Transporturile feroviare internaţionale
7. Transporturile rutiere în trafic intern
8. Transporturile rutiere în trafic internaţional
9. Transporturile aeriene
10. Transportul maritim şi pe căile navigabile
interioare

Metode de predare

Expunere, prezentarea unor
situaţii din practica şi dialog
interactiv

Observaţii

2 ore
Suportul de curs este oferit studenţilor
prin postare pe
site-ul Facultăţii făcându-se
recomandarea de a studia suportul de
curs în prealabil pentru a putea
interacţiona în timpul predării

Bibliografie:
1. Gh.Costache- Dreptul transporturilor, Editura Sitech 2015;
2. Gh.Stancu - Dreptul transporturilor, partea generală şi partea specială, Editura Lumina Lex, 2005;
3. Florin Făinişi- Dreptul transporturilor practică judiciară, Ed. Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2000;
4. Florin Făinişi - Transport rutier, Ghid legislativ, Ed. Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2000;
5. Florin Făinişi - Transport aerian, Ghid legislativ, Ed. Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2002;
6. Dan Lupaşcu, Culegere de practică judiciară a Tribunalului Bucureşti în materie comercială, 1990-1998, Bucureşti, Ed.
AllBeck, 1999;
7. Vasile Pătulea, Corneliu Turianu,- Drept economic şi comercial. Instituţii şi practică jurisdicţională. Bucureşti, Ed. Continent
XXI, 1996;
8. Mariana Ciocoiu, - Dreptul transporturilor, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 2010;
9. Mariana Ciocoiu, Cezar Tită, Elena Giorgescu, - Dreptul transporturilor. Caiet de seminar, Bucureşti, Ed. Didactică şi
Pedagogică, 2010.
10. Codul civil, Titlul IX Diferite contracte speciale, capitolul VIII - Contractul de transport (art.1955-2008);
11. Ordonanţa Guvernului, nr.19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
8.2 Seminar/laborator
1 Noţiuni introductive privind dreptul transporturilor
2. Contractul comercial de transport
3. Încheierea contractului de transport
4. Transporturile feroviare interne de persoane
5. Transporturile feroviare interne de marfă
6. Transporturile feroviare internaţionale
7. Transporturile rutiere în trafic intern
8. Transporturile rutiere în trafic internaţional
9. Transporturile aeriene
10. Transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

Metode de predare

Observaţii

Dezbateri, prezentare
de speţe şi practică în
domeniu

1 oră
În timpul dezbaterilor se fac conexiuni
între cunoştinţele specifice materiei cu
cele dobândite la celelalte discipline
din planul de învăţământ

Bibliografie:
2. Gh.Costache- Dreptul transporturilor, Editura Sitech 2015;
3. Gh.Stancu - Dreptul transporturilor, partea generală şi partea specială, Editura Lumina Lex, 2005;
4. Florin Făinişi- Dreptul transporturilor practică judiciară, Ed. Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2000;
5. Florin Făinişi - Transport rutier, Ghid legislativ, Ed. Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2000;
6. Florin Făinişi - Transport aerian, Ghid legislativ, Ed. Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2002;
7. Dan Lupaşcu, Culegere de practică judiciară a Tribunalului Bucureşti în materie comercială, 1990-1998, Bucureşti, Ed.
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AllBeck, 1999;
8. Vasile Pătulea, Corneliu Turianu,- Drept economic şi comercial. Instituţii şi practică jurisdicţională. Bucureşti, Ed. Continent
XXI, 1996;
9. Mariana Ciocoiu, - Dreptul transporturilor, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 2010;
10.Mariana Ciocoiu, Cezar Tită, Elena Giorgescu, - Dreptul transporturilor. Caiet de seminar, Bucureşti, Ed. Didactică şi
Pedagogică, 2010.
11. Codul civil, Titlul IX Diferite contracte speciale, capitolul VIII - Contractul de transport (art.1955-2008);
12. Ordonanţa Guvernului, nr.19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
 Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai angajatorilor;
 În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniul Dreptului
transporturilor.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Evaluarea la final de semestru
Evaluare 1 pe parcursul semestrului
Evaluare 2 pe parcursul semestrului

Examen tip grilă
Test pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului

10.5 Seminar/laborator

10.3 Pondere din nota
finală
80%
10%
10%

10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Dreptului transporturilor.

Data completării:
29.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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Titular de curs,

Titular de seminar,

Conf.univ.dr. Costache Gheorghe

Conf.univ.dr. Costache Gheorghe.

Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
IV

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept
Licenţă
Drept
DREPTUL CONCURENŢEI
D/DRCV/4/8/10
Lect. univ. dr. Titulescu Paul Robert
Lect. univ. dr. Titulescu Paul Robert
2.6. Semestrul 8 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8.Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
30
din care: 3.5 curs
20 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7. Total ore studiu individual
95
3.8 .Total ore pe semestru
125
3.9. Număr de credite
5

DO
1
10
ore
29
28
22
2
2
12

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
▪ Disciplina Dreptul concurenţei se va studia după parcurgerea disciplinelor: Economie; Drept
comercial I Drept comercial II; Drept civil. Partea generală; Drept civil. Teoria obligaţiilor; Drept
4.1 de curriculum
civil. Contracte; Drept procesual civil I; Drept penal.Partea generală; Drept penal. Partea
specială;
4.2 de competenţe
▪ Adaptarea şi utilizarea adecvată a cunoştinţelor deprinse în cursul anilor anteriori de studii;
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului ▪ Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu echipament de predare multimedia
5.2. de desfăşurare a
▪ Seminariile se desfăşoară în sală dotata cu tabla si echipamente de seminarizare multimedia.
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată,
atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al  Acumularea şi aprofundarea de cunoştinţe specifice domeniului dreptului concurenţei;
disciplinei
 Acumularea de cunoştinţe referitoare la instituţiile dreptului concurenţei din sisteme europene şi
internaţionale, cu aplicabilitate şi influenţă în sistemul naţional de drept al concurenţei;
 Dezvoltarea capacităţii de sintetizare şi interpretare a cunoştinţelor dobândite, de rezolvare a
unor probleme specifice domeniului concurenţei comerciale, studiat la această materie;
 Crearea cadrului necesar dobândirii de catre studenţi a acelor cunostinţe, competenţe şi abilităţi
corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a ştiinţei dreptului concurenţei la nivel naţional,
european şi internaţional;
 Asigurarea compatibilizării formării profesionale şi a competenţelor absolvenţilor Facultăţii de
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative cu standardele Sistemului European de Credite
Transferabile, în vederea promovarii mobilităţii şi recunoaşterii diplomelor studenţilor în spaţiul
european.
7.2 Obiectivele specifice
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelegere şi interpreta teoretic şi practic noţiunile studiate.
 Dezvoltarea capacităţii de sinteză şi interpretare a noţiunilor dobândite la cursuri şi seminarii şi
extinderea la probleme specifice dreptului concurenţei;
 Transpunerea în practică a cunoştinţelor dobândite;
 Formarea capacităţii de a utiliza limba, instrumentele şi noţiunile specifice specifice dreptului
concurenţei;
 Formarea capacităţii de a sintetiza şi interpreta noţiunile dobândite şi extinderea lor la probleme
specifice dreptului concurenţei;
 Crearea posibilităţii de a transpune în practică cunoştinţele dobândite;
 Formarea capacităţii de a inţelege şi interpreta teoretic şi practic noţiunile studiate;
 Educarea studenţilor în sprijinul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,
demnităţii, înţelegerii reciproce, toleranţei si colaborării.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
1. Aspecte generale privind Dreptul concurenţei
Principiile Dreptului concurenţei. Izvoarele Dreptului
Prelegere
concurenţei
Cursul va fi interactiv, studenţii fiind
-Principiile dreptului concurenţei
atraşi în dezbateri, prin supunerea
- Legătura Dreptului concurenţei cu alte ramuri de drept
discuţiilor a unor studii de caz.
- Izvoarele Dreptului concurenţei
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
2. Instituţii fundamentale ale Dreptului concurenţei (I)
(clasice/moderne)
3. Instituţii fundamentale ale Dreptului concurenţei (II)
Metode
de
transmitere şi însuşire de
4. Autoritatea naţională de concurenţă – Consiliul
cunoştinţe:
comunicare orală,
Concurenţei
expozitive
(povestirea,
descrierea,
Raportul juridic de concurenţă
instructajul) şi conversative
5. Protecţia pieţei Acorduri, decizii şi practici concertate
(conversaţia euristică,
(antante)
discuţia
colectivă, problematizarea);
6. Abuzul de poziţie dominantă
de
comunicare
scrisă (lucrul cu
Concentrările economice
manualul),
lectura
explicativă.
7. Ajutoarele de stat (facilităţi acordate de către stat unor
Metode
de
învăţare
dirijată sau
operatori economici sau unei anumite ramuri a
nedirijată:
economiei)
metode
de
observare directă
8. Protecţia concurenţilor
(observarea
sistematică şi
Concurenţa comercială neloială pe piaţa internă
independentă, experimentul, studiul de
9. Răspunderea juridică pentru concurenţă neloială
caz);
10. Aspecte de procedurale şi sancţiuni aplicabile
- metode de studiu cu ajutorul
practicilor anticoncurenţiale
modelelor;
Aspecte procedurale
Metode bazate pe acţiune:
Sancţiuni
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea jocurilor didactice).
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Observaţii

2 ore
format electronic va
putea fi accesat de către
studenţi prin contul
personal de pe Platforma
de e-Learning
BlackBoard Academic
Suite;
studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportului de
curs, precum şi a
referinţelor bibliografice
indicate, astfel încât să
poată
interacţiona în timpul
predării.

Bibliografie
1. Paul-Robert Titulescu, Dreptul concurenței. Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016;
2. Diana Ungureanu, Paul Prisecaru,Valentin Mircea, Norbert Maier,Sorin Fusea, Fabio Filpo, Adina Claici, Cristina
Butacu, Marius Bogdan Bulancea, Ghid pentru practicieni în Dreptul concurenţei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014;
3. Laura Lazăr, Abuzul de pozitie dominanta. Evolutii si perspective in dreptul european si national al concurentei, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2013;
4. Victor Alistar; Cristina Baciu, Dreptul concurentei. Ghid practic: jurisprudenţă naţională şi instrumente de aplicare, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2012;
5. Maria Dumitru, Dreptul concurenţei, Editura Institutului European, Iaşi, 2011;
6. Gheorghe Gheorghiu, Manuela Niţă, Dreptul concurenţei interne şi europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
7. Cotutiu Aurelia, Sabau Georgeta Valeria, Drept român şi comunitar al concurenţei, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008;
8. Lazăr, V.,Concurenţa Neloială. Răspunderea juridică pentru practicile anticoncurenţiale din domeniul economic şi faptele
abuzive de concurenţă comercială care se săvârşesc pe teritoriul României, Editura Universitară, Bucureşti, 2008;
9. Mihai, E., Concurenţa economică. Libertate şi constrângere juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
10. Mihai, E, Dreptul concurenţei, Editura All Beck, Bucureşti, 2004;
11. Turcu, I.,Teoria şi practica dreptului comercial român, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008;
12. Prescure, T., Curs de dreptul concurenţei comerciale, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;
13. Voicu, M., Jurisprudenţă comunitară, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005;
14. Butacu, C., Legislaţia concurenţei. Comentarii şi explicaţii, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
15. Mrejeru, Th., Florescu, A., Regimul juridic al concurenţei. Teorie şi jurisprudenţă., Editura All Beck, Bucureşti, 2003;
16. Boroi, G., Dreptul concurenţei, Bucureşti, 1996;
8.2 Seminarii/laboratoare
Metode de predare
Observaţii
1. Aspecte generale privind Dreptul concurenţei
- Definiţia dreptului concurenţei;
- Obiectul dreptului concurenţei;
- Caracterele juridice ale Dreptului concurenţei;
- Relaţia dintre Dreptul concurenţei şi Dreptul
consumatorului
Principiile Dreptului concurenţei. Izvoarele Dreptului
concurenţei
- Principiile dreptului concurenţei
1 oră
- Legătura Dreptului concurenţei cu alte ramuri de drept
La fiecare seminar, se vor face
- Izvoarele Dreptului concurenţei
aplicaţii practice, conform tematicii.
parcurgerea
- Izvoarele internaţionale
Studenţii vor lucra individual şi vor
prealabilă a suportului de
- Izvoare la nivelul Uniunii Europene
rezolva exerciţiile propuse de către
curs (electronic, ce poate fi
- Izvoarele interne
cadrul didactic, la finalul fiecărei
accesat de către studenţi
- Raportul dintre Dreptul european şi dreptul naţional în
teme predate.
prin contul
materia concurenţei
Vor fi folosite, de asemenea:
personal de pe Platforma de
conversaţia, problematizări,
e-Learning BlackBoard
2. Instituţii fundamentale ale Dreptului concurenţei (I)
observarea independentă, analize,
Academic Suite) şi a
- Definiţia concurenţei comerciale.
dezbateri în echipe de lucru,
referinţelor bibliografice
- Tipologiile concurenţei comerciale
aplicarea noţiunilor teoretice în
indicate, pentru a putea
- Funcţiile concurenţei
speţe;
interacţiona
la seminarii.
- Regimul juridic al cauzelor de neconcurenţă
- Noţiunea de piaţă relevantă (constrângeri
concurenţiale; elementele pieţei relevante)
- Noţiunea de întreprindere
3. Instituţii fundamentale ale Dreptului concurenţei (II)
- Domenii închise prin lege concurenţei comerciale
- piaţa muncii şi relaţiile de muncă
- interzicerea concurenţei în materia societăţilor
comerciale
- Domenii închise prin convenţie concurenţei
- caracteristici generale
- clauze de neconcurenţă în relaţiile de muncă
- interzicerea concurenţei la înstrăinarea unui fond de
comerţ
- interzicerea concurenţei la închirierea spaţiilor
comerciale
- interzicerea concurenţei în materia contractului de
vânzare-cumpărare exclusivă
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- interzicerea concurenţei în
- interdicţia de concurenţă în materia contractului de
agenţie
- Regimul juridic al clauzelor de neconcurenţă
4. Autoritatea naţională de concurenţă – Consiliul
Concurenţei
- Structura Consiliului Concurenţei
- Funcţionarea Consiliului Concurenţei
- Atribuţiile Consiliului Concurenţei
Raportul juridic de concurenţă
- Subiectele raportului juridic de concurenţă
- Conţinutul raportului juridic de concurenţă
- Obiectul raportului juridic de concurenţă
5. Protecţia pieţei Acorduri, decizii şi practici concertate
- Aspecte generale
- Formele de manifestare ale înțelegerilor între
întreprinderi
- Omologarea unei înțelegeri de către autoritățile publice
naționale
- Înțelegerile între întreprinderi au ca obiect sau au ca
efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea
concurenței pe piața românească sau pe o parte a
acesteia
- Atingeri aduse concurenței, cuprinse în art. 5 alin. 1 din
Legea 21/1996 privind concurența
- Inaplicabilitatea interdicției prevăzută de art. 5 alin. 1
din Legea 21/1996 privind concurența
6. Abuzul de poziţie dominantă
- Noţiunea de poziţie dominantă
- Criterii de indentificare a poziţiei dominante
- Sancţiunarea abuzului de poziţie dominantă
Concentrările economice
- Noţiunea de concentrare economică
- Modalităţi de realizare a concentrărilor economice
- Notificarea concentrărilor economice
- Sancţionarea concentrărilor economice
- Deciziile Consiliului Concurenţei
7. Ajutoarele de stat (facilităţi acordate de către stat unor
operatori economici sau unei anumite ramuri a
economiei)
- Aspecte generale
- Categorii de ajutoare de stat
- Monitorizarea ajutoarelor de stat. Legislaţia comunitară
şi naţională incidente în materie
8. Protecţia concurenţilor
Concurenţa comercială neloială pe piaţa internă
- Definiţia concurenţei neloiale şi sediul materiei
- Clasificare actelor şi faptelor de concurenţă neloială
- Confuzia privind concurentul vătămat
- Denigrarea concurentului
- Dezorganizarea întreprinderii concurentului
- Dezorganizarea pieţei
9. Răspunderea juridică pentru concurenţă neloială
- Aspecte introductive
- Răspunderea civilă
- Răspunderea penală
- Răspunderea administrativă
- Acţiunea în concurenţă neloială
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La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform tematicii.
Studenţii vor lucra individual şi vor
rezolva exerciţiile propuse de către
cadrul didactic, la finalul fiecărei
teme predate.
Vor fi folosite, de asemenea:
conversaţia, problematizări,
observarea independentă, analize,
dezbateri în echipe de lucru,
aplicarea noţiunilor teoretice în
speţe;

1 oră
parcurgerea
prealabilă a suportului de
curs (electronic, ce poate fi
accesat de către studenţi
prin contul
personal de pe Platforma de
e-Learning BlackBoard
Academic Suite) şi a
referinţelor bibliografice
indicate, pentru a putea
interacţiona la seminarii.

10. Aspecte de procedurale şi sancţiuni aplicabile
practicilor anticoncurenţiale
Aspecte procedurale
- Procedura preliminară de investigare
- Examinarea plângerii
- Luarea deciziilor
Sancţiuni
- Nulitatea
- Amenda contravenţională
- Amenda cominatorie
- Infracţiuni
Bibliografie
1. Paul-Robert Titulescu, Dreptul concurenței. Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2016;
2. Diana Ungureanu, Paul Prisecaru,Valentin Mircea, Norbert Maier,Sorin Fusea, Fabio Filpo, Adina Claici, Cristina
Butacu, Marius Bogdan Bulancea, Ghid pentru practicieni în Dreptul concurenţei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014;
3. Laura Lazăr, Abuzul de pozitie dominanta. Evolutii si perspective in dreptul european si national al concurentei, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2013;
4. Victor Alistar; Cristina Baciu, Dreptul concurentei. Ghid practic: jurisprudenţă naţională şi instrumente de aplicare, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2012;
5. Maria Dumitru, Dreptul concurenţei, Editura Institutului European, Iaşi, 2011;
6. Gheorghe Gheorghiu, Manuela Niţă, Dreptul concurenţei interne şi europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
7. Cotutiu Aurelia, Sabau Georgeta Valeria, Drept român şi comunitar al concurenţei, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008;
8. Lazăr, V.,Concurenţa Neloială. Răspunderea juridică pentru practicile anticoncurenţiale din domeniul economic şi faptele
abuzive de concurenţă comercială care se săvârşesc pe teritoriul României, Editura Universitară, Bucureşti, 2008;
9. Mihai, E., Concurenţa economică. Libertate şi constrângere juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
10. Mihai, E, Dreptul concurenţei, Editura All Beck, Bucureşti, 2004;
11. Turcu, I.,Teoria şi practica dreptului comercial român, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008;
12. Prescure, T., Curs de dreptul concurenţei comerciale, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;
13. Voicu, M., Jurisprudenţă comunitară, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005;
14. Butacu, C., Legislaţia concurenţei. Comentarii şi explicaţii, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
15. Mrejeru, Th., Florescu, A., Regimul juridic al concurenţei. Teorie şi jurisprudenţă., Editura All Beck, Bucureşti, 2003;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
● Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
● Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai
angajatorilor;
● În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniul Dreptului
concurenţei.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
80%
10%
10%

10.4 Curs
Evaluarea la final de semestru
Examen scris
Evaluare 1 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10.5
Seminar/laborator
Evaluare 2 pe parcursul semestrului
Test pe parcursul semestrului
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul Dreptului concurenţei.
Data completării:
27.09.2016
Data avizării în
departament:
01.10.2015

Titular de curs,

Titular de seminar,

Lect. univ. dr. Titulescu Paul Robert

Lect. univ. dr. Titulescu Paul Robert
Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Ştiinţe Juridice
Licenţă
Drept

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
IV

PRACTICA DE SPECIALITATE
D/DRCV/4/8/11
Conf. univ. dr. Costache Gheorghe
2.6. Semestrul 8 2.7. Tipul de evaluare

CV

2.8. Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
30
din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
90
din care: 3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi. Elaborare teme şi subiecte de examinare
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
90
3.9 Număr de credite
3
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2.
de
desfăşurare
a

seminarului/laboratorului

DO

ore

Se desfasoara pe parcursul a trei saptamani, 6 ore /zi in cuamtum de 90 ore

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Practica de specialitate oferă posibilitatea studenţilor de a cunoaşte şi aprofunda conceptele fundamentale folosite
in domeniul Dreptului, precum şi de a dobândi anumite aptitudini necesare pentru analizarea, interpretarea şi
rezolvarea posibilelor problemelor caracteristice acestui domeniu.
 Studentul are ocazia să realizeze o cunoaştere teoretică şi practică a noţiunilor specifice domeniului dreptului,
cunoaşterea sistemului de funcţionare a instituţiilor de practică (instanţe de judecată, parchete, cabinete de avocatură,
cabinete de notariale, cabinete de executori judecătoreşti), cunoşterea locului rolului şi atribuţiilor specifice acestora.
 Cunoaşterea instituţiilor specifice desfăşurării practicii de specialitate şi familiarizarea în plan practic a studentului
cu noţiunea de magistrat, avocat, notar, executor judecătoresc şi consilier juridic.
 Corelarea, interpretarea, utilizarea, compararea cunoştintelor din domeniul Dreptului.
 Cunoaşterea reglementărilor juridice referitoare la activitatea din cadrul instituţiilor în care se desfăşoară stagiul de practică.
 Studentul trebuie să poată aplica corect cunoştinţele dobândite.
 Aplicarea tehnicilor de muncă în echipă cu respectarea treptelor ierarhice.
 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil cu respectarea regulilor deontologice din domeniu.
 Posibilitatea transpunerii în practică a cunoştinţelor teoretice.
 Capacitatea de sinteză şi interpretare a informaţiilor primite, de rezolvare a unor probleme de bază şi extinderea la
problemele specifice.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al 
Prin efectuarea practicii de specialitate, se urmareşte asigurarea unei mai bune pregatiri
disciplinei
a studenţilor pentru a pune în valoare cunoştintele dobândite de către aceştia, avand în vedere
acomodarea cu specificul activităţilor desfăşurate în cadrul instituţiilor în care vor putea să
activeze după absolvirea studiilor.

Capacitate de sintetizare şi interpretare a informaţiilor primite, de rezolvare a unor
probleme de bază şi extinderea la probleme specifice.

Dezvoltarea unei gândiri juridice complexe şi a unui limbaj specific, înţelegerea şi
cunoaşterea aprofundată a legislaţiei din domeniul juridic, precum şi a procedurilor de aplicare a
acesteia.
7.2 Obiectivele specifice
 Capacitatea de a utiliza limbajul, instrumentele şi noţiunile specifice domeniului juridic.
 Familiarizarea în plan practic a studentului cu noţiunile specifice domeniului Dreptului.
 Documentarea studentilor cu privire la organizarea şi funcţionarea instituţiilor din programul
de practică.
 Cunoaşterea sistemului organelor şi instituţiilor specifice fiecărei profesii juridice în raport de
locul desfăşurării stagiului de practică (instanţe judecătoreşti, parchete de pe lângă instanţele
judecătoreşti, cabinete de avocat, birouri notariale, direcţii juridice din cadrul autorităţilor publice,
birouri de executori judecătoreşti).
8. Conţinutul cursului
1. Documentare privind atribuţiile, rolul şi activităţile
desfăşurate în cadrul instanţelor judecătoreşti;
2. Cunoaşterea circuitului dosarelor civile şi penale
în instanţă
3. Redactarea de acte specifice profesiei de notar
(contracte, procuri, certificate de moştenitor, etc.);
4. Studierea căilor extraordinare de atac în cadrul
procesului civil;
5. Studierea din arhiva instanţei a unor cauze
soluţionate la care poate avea acces studentul,
conform regulilor instituţiei;
6. Studierea din arhivă a unor documente care au
contribuit la soluţionarea unor cauze aflate pe rolul
organelor judiciare ale poliţiei;
7. Organizarea şi funcţionarea unui cabinet de
avocatură (registre, contracte de asistenţă
judiciară, etc.) şi cunoaşterea regulilor specifice şi
a deontologiei ce guvernează profesia de avocat;
8. Organizarea şi funcţionarea unui penitenciar;
9. Cunoaşterea cerinţelor stabilite de lege pentru
punerea în executare a hotărârilor civile şi penale;
10. Observarea registrelor existente într-un birou de
executări silite şi regimul lor;

Descrierea şi prezentarea unor
studii de caz; Observarea directă,
sistematică utilizarea
corespunzătoare a documentelor
folosite în instituţie; Utilizarea
protocoalelor specifice instituţiei în
care se desfăşoară practica;
Utilizarea calculatorului şi
programelor specifice de lucru;
Realizarea corectă a lucrărilor
specifice corespunzătoare
profilului partenerului de practică

Bibliografie

1. Gabriela Răducan, Drept procesual civil - Vol. I si Vol. II, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016;
2. Anastasiu Crişu, Drept procesual penal. Partea generală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016;
3. Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. Legile de executare. Actualizat 18 februarie 2016;
4. Ioan Leş „Noul Cod de procedură civilă – Comentariu pe articole” Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2013;
5. M. Tabarca „Drept procesual civil”, Tratat, vol. I,II şi III, Ed. Universul Juridic, Bucuresti 2013;
6. Deleanu „Tratat de procedură civilă”, vol I, II, III. Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2013;
7. V.M. Ciobanu, M Nicolae-coordonatori, Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, vol.I Ed Universul Juridic,
Bucuresti, 2013;
8. Noul Cod de procedură penală şi Legea de punere în aplicare. Actualizat 5 ianuarie 2016 (cu modificările aduse prin Legea
nr. 318/2015);
9. Nicolae Volonciu şi colaboratorii, Noul Cod de procedură penală, Editura Hamangiu, Bucuresşti , 2014;
10. Noul Cod penal şi Noul Cod de Prodedură Penală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
11. Culegere de practică judiciară în materie penală 2005-2012 - Colecţia revistei Dreptul 20011–2016.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Actualizarea conţinutului disciplinei în raport de lucrările specialiştilor în domeniu, discutarea conţinutului disciplinei cu
reprezentanţi de specialitate din cadrul instituţiilor cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul instituţiilor de practică din
domeniul de profil, precum şi coroborarea conţinutului cunoştinţelor teoretice dobândite cu practica de specialitate.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

Data completării:
24.09.2015

Data avizării în
departament:
01.10.2015
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10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

E-examen,C-colocviu/test final. LP- lucrari
de control

100%

Activitati aplicative
atestate/laborator/lucrari practice/proiect

Referat de practică de
specialitate

Titular de curs,

Titular de seminar,

Conf. univ. dr. Costache Gheorghe

Director Departamentul de Ştiinţe
Juridice şi Administrative,
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 .Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
IV

Universitatea Spiru Haret
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Drept

Licenţă
Drept/Licenţiat în Drept

MEDIERE ŞI ARBITRAJ
D/DRCV/4/7/15
Lect. univ. dr. Ignat Claudiu
Lect. univ. dr. Ignat Claudiu
2.6. Semestrul 7 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8. Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36
din care: 3.5 curs
24 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
39
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9. Număr de credite
3

OPT
1
12
ore
15
10
5
2
2
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
▪ Disciplina se va studia după parcurgerea cursurilor de: Teoria generală a dreptului;
Drept civil. Partea generală; Drept civil. Persoanele; Drept civil. Teoria obligaţiilor; Drept
civil. Drepturi reale; Drept civil. Contracte; Drept procesual civil I; Drept comercial.
4.2 de competenţe
▪ Adaptarea şi utilizarea adecvată a cunoştinţelor deprinse în cursul anilor anteriori de
studii;
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

▪ Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu echipament de predare
multimedia
▪ Seminariile se desfăşoară în sală dotata cu tabla si echipamente de seminarizare
multimedia.

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor.
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Competenţe
transversale

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice
domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor
ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât
în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor necesare activităţiilor de mediator şi
arbitru.
7.2 Obiectivele specifice
Prin punerea în practică a elementelor de teorie se urmăreşte dezvoltarea abilităţilor
practice ale studenţilor de a:
- organiza activitatea de mediator şi arbitru;
- analiza conflictele;
- rezolva disputele pe cale amiabilă;
- respecta regulile de etică ale celor două profesii.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Definirea Medieri si a Mediatorului
2. Etapele Procesului de Mediere. Activităţi
Premediere
3. Initierea/Începerea Medierii
4. Identificarea problemelor
5. Elaborarea planului de negociere
6. Crearea unei înţelegeri reciproce si
formularea alternativelor
7. Finisarea procesului de Mediere
8. Câteva considerente privind Medierea in
legislaţia actuala
9. Arbitrajul Comercial InternaţionalDefinitie şi Norme Legale în vigoare
10.
Evoluţia
Arbitrajul
Comercial
Internaţional în societate
11. Reguli de procedură ale Curţi de
Arbitraj Internaţional
12. Norme privind Taxele şi Cheltuielile
Arbitrale

Metode de predare
Interacţiunea cu studenţii
Prelegere cu ajutorul
videoproiectorului.
Cursul este interactiv, studenţii fiind
atraşi în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz
Metode didactice utilizate în
procesul de predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea,
instructajul) şi conversative
(conversaţia euristică, discuţia
colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă;
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii, probleme);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea jocurilor
didactice)

Observaţii

2 ore
Suportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toţi studenţii prin
contul personal la debutul activităţii prin
intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
Se recomandă studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul predării şi a
referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie
1. Claudiu Ignat , Curs de Mediere si Arbitraj, Editura Universitara, Bucuresti, 2016;
2. V.M. Ciobanu, Tr.C .Briciu, Cl.C. Dinu, Drept procesual civil. Drept executional civil. Arbitraj. Drept notarial. Curs de bază, Ed.
National, Bucuresti, 2013;
3. Eugen Gherga, Gabriela Gherga, Medierea conflictelor de natură penală, alternativa pentru modernizarea sistemului judiciar
românesc, Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucuresti 2013;
4. V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coordonatori) ş.a., Noul Cod de procedură civilă, comentat şi adnotat, Ed. Univesul Juridic,
236

Bucuresti, 2013, vol.II;
5. Zeno Suştac, Claudiu Ignat, Manual de Mediere, Editura Universitară, Bucureşti, 2011;
6. Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator;
7. OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe.
8.2 Seminar/laborator
1. Definirea Medieri si a Mediatorului
2. Etapele Procesului de Mediere. Activităţi
Premediere
3. Initierea/Începerea Medierii
4. Identificarea problemelor
5. Elaborarea planului de negociere
6. Crearea unei înţelegeri reciproce si formularea
alternativelor
7. Finisarea procesului de Mediere
8. Câteva considerente privind Medierea in
legislaţia actuala
9. Arbitrajul Comercial Internaţional- Definitie şi
Norme Legale în vigoare
10. Evoluţia Arbitrajul Comercial Internaţional în
societate
11. Reguli de procedură ale Curţi de Arbitraj
Internaţional
12. Norme privind Taxele şi Cheltuielile Arbitrale

Metode de predare

Observaţii

La fiecare seminar, se vor face
aplicaţii practice, conform
tematicii.
Studenţii vor lucra individual şi
vor rezolva speţele propuse la
finalul temei de aplicaţie.

1 oră
În timpul dezbaterilor se fac conexiuni
între cunoştinţele specifice materiei cu
cele dobândite la celelalte discipline
din planul de învăţământ

Bibliografie
1. Claudiu Ignat , Curs de Mediere si Arbitraj, Editura Universitara, Bucuresti, 2016;
2. V.M. Ciobanu, Tr.C .Briciu, Cl.C. Dinu, Drept procesual civil. Drept executional civil. Arbitraj. Drept notarial. Curs de bază,
Ed. National, Bucuresti, 2013;
3. Eugen Gherga, Gabriela Gherga, Medierea conflictelor de natură penală, alternativa pentru modernizarea sistemului judiciar
românesc, Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucuresti 2013;
4. V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coordonatori) ş.a., Noul Cod de procedură civilă, comentat şi adnotat, Ed. Univesul Juridic,
Bucuresti, 2013, vol.II;
5. Zeno Suştac, Claudiu Ignat, Manual de Mediere, Editura Universitară, Bucureşti, 2011;
6. Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator;
7. OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel predat la alte centre universitare din ţară şi din străinătate;
- Pentru o mai bună adaptare a conţinutului disciplinei la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri cu reprezentanţi ai angajatorilor;
- În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice şi empirice în domeniul medierii şi arbitrajului.
10. Evaluare
10.3 Pondere din nota
finală

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Evaluarea la final de semestru

Examen tip grilă

80%

Test pe parcursul semestrului

10%

10.5
Seminar/laborator

Evaluare 1 pe parcursul semestrului

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test pe parcursul semestrului
10%
10.6 Standard minim de performanţă
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept;
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite;
- Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale;
- Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul medierii şi arbitrajului.
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Data completării:

Titular de curs,

Titular de seminar,

23.09.2015

Lect. univ. dr. Ignat Claudiu

Lect. univ. dr. Ignat Claudiu

Data avizării în
departament:

Director Departamentul de Ştiinţe Juridice şi
Administrative

01.10.2015

Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

238



Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă

239

240

241

242

243

244

245

246

247

