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FIŞA DISCIPLINEI 
DREPT ELECTORAL 

2020/2021 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 

1.3 Departamentul Drept şi Administraţie publică 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe Administrative 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Administraţie publică/ Licenţiat în Științe Administrative 

1.7 Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept electoral 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Lavinia Olah 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Lavinia Olah 

2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei S/A 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de inv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 14 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoaşterea elementelor generale privind drepturile electorale fundamentale şi 
sistemul electoral studiate în anul I la materia ”Drept constituţional” 

4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Dotarea corespunzătoare a sălii de curs (tabla) 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 C2. Identificarea si aplicarea dispozitiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv initierea si formularea 

de propuneri de acte normative si/sau administrative 
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Nu este cazul 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul are la bază o bibliografie modernă şi amplă ce cuprinde doctrină şi legislaţie, 
bibliografie accesibilă studenţilor. Scopul acestui curs este însuşirea şi aprofundarea 
noţiunilor în acest domeniu de către studenţi, privind  dreptul de vot, dreptul de a fi ales, 
dreptul de a alege si a fi ales in Parlamentul European precum şi sistemul electoral 
românesc. 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
Înţelegerea principiilor care stau la baza sistemului electoral românesc 
Cunoaşterea evoluţiei drepturilor electorale în reglementările româneşti  
Cunoaşterea reglementărior privind drepturile electorale fundamentale ale cetăţenilor 
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români 
Cunoaşterea şi înţelegerea sistemului alegerilor în România 

B. Obiective procedurale 
1.         Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice 
2.         Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice în domeniul dreptului 

electoral 
C. Obiective atitudinale 

Promovarea drepturilor electorale fundamentale 
Conştientizarea şi responsabilizarea faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi 
aplicarea corespunzătoare a legislaţiei 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Sistemul electoral 
1.1.Conceptul de sistem electoral 
1.2.Drepturile electorale in Constitutiile romanesti                    

6 

Prelegere 
Dezbatere 

Studiu de caz 

Suport 
documentar 

2 

Drepturile electorale ale cetăţenilor români  
2.1.Consideratii privind drepturile electorale 
2.2. Dreptul de vot 
2.3. Dreptul de a fi ales 
2.4.Dreptul de a alege si de a fi ales in Parlamentul European               

6 

3 Scrutinul 2 

4 Alegerea membrilor Parlamentului României 4 

5 Alegerile prezidenţiale                                             4 

6 Alegerile locale 4 

7 Referendumul 2 

Elena Mădălina Nica, Drept electoral,Editia a 2-a, Ed Universul Juridic, București, 2017 
Gheorghe Iancu, Vald Alexandru Iancu, Drept electoral, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015 
Gheorghe Iancu, Drept electoral, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2012 
Andra Puran, Andreea Draghici, Drept electoral, Editura Universitatii din Pitesti, 2016 

Constituţia României  
Legea partidelor politice nr 14/2003 republicată 
Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice şi a campaniilor electorale 
Legea  nr. 3/2000 privind organizarea şi desfasurarea referendumului  
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui Romaniei 
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente 
Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 
Resurse folosite 

1 Sistemul electoral             2 

Dezbaterea 
Lucrul în echipă 

  
Studiul de caz 
Lucrare scrisă 
Teme de casă 

 

2 Drepturile electorale ale cetăţenilor români              2 

3 Scrutinul 2 

4 Alegerea membrilor Parlamentului României 2 

5 Alegerile prezidenţiale                                             2 

6 Alegerile locale 2 

7 Referendumul 2 

Bibliografie 
Elena Mădălina Nica, Drept electoral,Editia a 2-a, Ed Universul Juridic, București, 2017 
Gheorghe Iancu, Vald Alexandru Iancu, Drept electoral, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015 
Gheorghe Iancu, Drept electoral, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2012 
Andra Puran, Andreea Draghici, Drept electoral, Editura Universitatii din Pitesti, 2016 

Constituţia României  
Legea partidelor politice nr 14/2003 republicată 
Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice şi a campaniilor electorale 
Legea  nr. 3/2000 privind organizarea şi desfasurarea referendumului  
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui Romaniei 
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente 
Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Competenţele dobândite de studenţi în urma parcurgerii cursului şi seminarului vor satisface aşteprările angajatorilor 
din administraţiei publice locale şi centrale. 
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
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10.  Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs 
corectitudinea şi exhaustivitatea cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de specialitate. 

Evaluare finală 
Probă scrisă 

30% 

10.5 
Seminar/ 
Laborator 

participarea activă la seminar, rezolvarea studiilor 
de caz, realizarea temelor de casă. 

 
Răspunsuri la seminar 
Test scris 
Prezentare referate 
 

20% 
  20 % 
  30 % 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

4,5 puncte acumulate din evaluarea activităţilor periodice şi 0,5 puncte la evaluarea finală; 
Nota 5 la fiecare dintre activităţile vizate. 

 
Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
 25 septembrie 2020        Lect.univ. dr. Lavinia Olah              Lect.univ. dr. Lavinia Olah              
 

Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament,   Director de departament, 
30 septembrie 2020    (prestator)   (beneficiar), 

    Lect. univ.dr. Iancu Daniela  Lect. univ.dr. Iancu Daniela 
 


