FIŞA DISCIPLINEI
DREPT ADMINISTRATIV 2
2018/2019

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea
Forma de învățământ

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator
Anul de studii
II 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF

Drept administrativ 2
Lect. univ. dr. Andreescu Marius
Lect. univ. dr. Ionescu Sorina
1 2.6 Tipul de evaluare E

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3
3.2
din care curs
2
3.3
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de inv.
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, 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
4.1
4.2

5.1
5.2

S/O

1
14
ore
30
25
22
2
2
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Cunoaşterea noţiunilor generale de drept administrativ prezentate în anul I.
De competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Dotarea corespunzătoare a sălii de curs (tabla)
Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte
De desfăşurare a
- Susţinerea testului de verificare
seminarului/laboratorului
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă
Competenţe specifice acumulate
C2. Aplicarea tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic
C3. Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice internationale

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6.

7.

Obiectivele disciplinei
Formarea noţiunilor elementare privitoare la formele răspunderii administrative şi la
7.1 Obiectivul general al
instituţia contenciosului administrativ. Cursul are în vedere analiza procedurii de
disciplinei
soluţionare a litigiilor dintre administraţia publică şi cei administraţi pe calea activităţii
jurisdicţionale.
A. Obiective cognitive
7.2 Obiectivele specifice
Cunoaşterea şi înţelegerea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ.
Cunoaşterea procedurii contenciosului administrativ.
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Cunoaşterea noţiunilor privitoare la actul administrativ.
Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor privind răspunderea administrativă.
B. Obiective procedurale
1.
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice
2.
Însuşirea modului de aplicare a regulilor privind procedura contenciosului
administrativ
Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice în domeniul dreptului
administrativ
C. Obiective atitudinale
Insuşirea şi aplicarea ideii de respect pentru legalitate
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor
legislative noi şi a jurisprudenţei în domeniu
8.

Conţinuturi

8.1. Curs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Actul administrativ
Teoria generală a răspunderii în dreptul administrativ
Constrângerea şi răspunderea administrativă
Răspunderea administrativ patrimonială
Răspunderea administrativ disciplinară
Răspunderea funcţionarilor publici în legislaţia română
Teoria generală a răspunderii contravenţionale
Consideraţii generale privind contenciosul administrativ
Contenciosul administrativ reglementat de Legea 554/2004
Procedura prealabilă sesizării instanţei de contencios
administrativ-recursul administrativ

Nr.
ore
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3

Metode de predare

Observaţii
Resurse folosite

Prelegere
Dezbatere
Studiu de caz

Suport documentar

3
11
Procedura în faţa instanţei de contencios administrativ
Bibliografie
1. Verginia Vedinaş, Drept administrativ. Ediţia a VII-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012
2. Marius Andreescu, Andra Dascălu, Drept administrativ. Răspunderea administrativă. Contenciosul administrativ,
Ed. Universităţii din Piteşti, Piteşti 2010
3. Verginia Vedinas, Drept administrativ si institutii politico - administrative : Manual practic - Lumina Lex, Bucuresti,
2002.
4. Ioan Alexandru, Administratia publica : Teorii, realitati, perspective, Ed. a 2-a. - Lumina Lex, Bucuresti, 2001.
5. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ- Ed. a 2-a, rev. si adaugita. – Nemira, Bucuresti, 1996.
6. Emil Bălan, Instituţii administrative, Ed. C.H.Beck, Bucureşti 2008
Nr. Metode de predare
Observaţii
8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
ore
Resurse folosite
1
Actul administrativ
3
2
Teoria generală a răspunderii în dreptul administrativ
2
3
Constrângerea şi răspunderea administrativă
2
4
Răspunderea administrativ patrimonială
2
5
Răspunderea administrativ disciplinară
2
Studiul de caz
6
Răspunderea funcţionarilor publici în legislaţia română
2
Dezbaterea
Lucrare scrisă
Lucrul în echipă
Teme de casă
7
Teoria generală a răspunderii contravenţionale
3
8
Consideraţii generale privind contenciosul administrativ
3
9
Contenciosul administrativ reglementat de Legea 554/2004
3
Procedura prealabilă sesizării instanţei de contencios
3
10
administrativ-recursul administrativ
11
Procedura în faţa instanţei de contencios administrativ
3
Bibliografie
1. Verginia Vedinaş, Drept administrativ. Ediţia a VII-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012
2. Marius Andreescu, Andra Dascălu, Drept administrativ. Răspunderea administrativă. Contenciosul administrativ,
Ed. Universităţii din Piteşti, Piteşti 2010
3. Verginia Vedinas, Drept administrativ si institutii politico - administrative : Manual practic - Lumina Lex, Bucuresti,
2002.
4. Ioan Alexandru, Administratia publica : Teorii, realitati, perspective, Ed. a 2-a. - Lumina Lex, Bucuresti, 2001.
5. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ- Ed. a 2-a, rev. si adaugita. – Nemira, Bucuresti, 1996.
6. Emil Bălan, Instituţii administrative, Ed. C.H.Beck, Bucureşti 2008
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 domeniul juridic şi administrativ
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

10.4 Curs

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă
10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
19 septembrie 2018

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

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

10.3 Pondere
din nota finală
50%

Evaluare finală

Evaluarea cunoştinţelor pe
20%
parcursul seminarului prin
participarea
activă
la
seminar,
chestionare orală, evaluare teme
rezolvarea studiilor de caz, realizarea
casă
temelor de casă.
Verificarea cunoştinţelor prin
30%
lucrare scrisă
2,5 puncte acumulate din evaluarea activităţilor periodice şi 2,5 puncte la evaluarea finală; Nota
5 la testul de verificare şi rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la lucrările de seminar
Titular de curs
Lect. univ. dr. Andreescu Marius

Data aprobării în Consiliul departamentului,
Director de departament,
28 septembrie 2018
(prestator)
Lect. univ.dr. Daniela Iancu
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Titular de seminar / laborator
Lect. univ. dr. Ionescu Sorina

Director de departament,
(beneficiar),
Lect. univ.dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ 1
2018-2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea
Forma de învățământ

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator
Anul de studii
II 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept si Administratie Publica
Drept
Licenţă
Drept/ Specialist în domeniul juridic
IF

I

Drept penal. Partea generală 1
Lect. univ.dr. Cătălin Bucur
Lect. univ.dr. Cătălin Bucur
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3
3.4 Total ore din planul de inv.
56
3.5
din care curs
28
3.6
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, 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
4.1
4.2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5.1
5.2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
- Dotarea clasică a sălii de curs
De desfăşurare a seminarului
- Dotarea clasică a sălii de seminar

seminar
seminar

F/O

2
28
ore
23
20
20
2
2
2

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C2. Aplicarea tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al
Familiarizarea studenților cu instituțiile juridice din materia dreptului penal, partea generală
disciplinei
A. Obiective cognitive
Asimilarea noţiunilor elementare de drept penal şi a conceptelor juridice de bază în
dreptul penal
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei; explicarea şi
interpretarea ideilor şi conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei
7.2 Obiectivele specifice
B. Obiective procedurale
1.
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice
Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice în domeniul dreptului
public.
C. Obiective atitudinale
Formarea conştiinţei juridice
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8.

Conţinuturi

Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor legislative
noi şi a jurisprudenţei în domeniu.

8.1. Curs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

DREPTUL PENAL PARTE A SISTEMULUI UNITAR DE DREPT
1.1.Obiective.
1.2.Noțiunea și importanța dreptului penal.
1.3.Obiectul dreptului penal.
1.4.Scopul dreptului penal.
TRĂSĂTURILE ȘI CARACTERELE DREPTULUI PENAL.
2.1.Obiective.
2.2.Trăsăturile specifice dreptului penal.
2.3.Caracterele dreptului penal.
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ȘI IZVOARELE DREPTULUI PENAL
3.1.Obiective.
3.2.Principiile fundamentale ale dreptului penal.
3.3.Izvoarele dreptului penal.
RAPORTUL JURIDIC PENAL ŞI FAPTELE PENALE.
4.1.Obiective.
4.2.Raportul juridic penal.
4.3.Faptele juridice penale.
LEGEA PENALĂ. NOȚIUNE, NORME, METODE DE INTERPRETARE
5.1.Obiective.
5.2.Noțiunea de lege penală.
5.3.Categorii de legi penale.
5.4.Normele de drept penal.
5.5.Interpretarea legii penale.
APLICAREA LEGII PENALE ÎN SPAȚIU
6.1.Obiective.
6.2.Noțiune.
6.3.Principiul teritorialității legii penale.
6.4.Aplicarea legii penale române unor infracțiuni săvârșite în afara
teritoriului țării.
6.5.Extrădarea.
APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP
7.1.Obiective.
7.2.Noțiuni introductive.
7.3.Principiul activității legii penale
7.4.Principiul neretroactivității legii penale.
7.5.Principiul retroactivității legii penale.
7.6.Principiul ultraactivității legii penale temporare.
7.7.Aplicarea legii penale mai favorabile.
INFRACȚIUNEA.NOȚIUNE ȘI TRĂSĂTURI.
8.1.Obiective.
8.2.Infracțiunea – faptă antisocială.
8.3.Trăsăturile esențiale ale infracțiunii.
CONȚINUTUL CONSTITUTIV AL INFRACȚIUNII
9.1.Obiective.
9.2.Noțiuni introductive.
9.3.Factorii infracțiunii.
9.4.Conținutul constitutiv al infracțiunii.
FORMELE INFRACȚIUNII
10.1.Obiective.
10.2.Fazele de desfășurare a activității infracționale.
10.3.Formele infracțiunii după fazele de desfășurare a activității
infracționale.
UNITATEA DE INFRACȚIUNE
11.1.Obiective.
11.2.Noțiune.
11.3.Unitatea naturală de infracțiune.
11.4.Unitatea legală de infracțiune.
PLURALITATEA DE IFRACȚIUNE
12.1.Obiective.
12.2.Noțiuni introductive.
12.3.Concursul de infracțiuni.
12.4.Recidiva.
12.5.Pluralitatea intermediară.
CAUZELE JUSTIFICATIVE
13.1.Obiective.
13.2.Noțiune.
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Nr.
ore

Metode de
predare

2

Dezbatere
Aplicaţii

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Observaţii
Resurse
folosite
Suport
documentar

13.3.Legitima apărare.
13.4.Starea de necesitate.
13.5.Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații.
13.6.Consimțământul persoanei vătămate.
CAUZELE DE NEIMPUTABILITATE
2
14.1.Obiective.
14.2.Noțiune.
14.3.Minoritatea.
14.4.Iresponsabilitatea.
14 14.5.Intoxicația.
14.6.Eroarea.
14.7.Constrângerea fizică.
14.8.Constrângerea morală.
14.9.Excesul neimputabil.
14.10.Cazul fortuit.
Bibliografie

Antoniu G., Bulai C., Chivulescu Gh., Dicţionar juridic penal, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976;

Antoniu G., Bulai C., Practică judiciară penală, vol.II, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1990;

Antoniu G., Codul penal român, comentat şi adnotat, partea generală, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1972;

Antoniu G., Raportul de cauzalitate în dreptul penal, Ed.Ştiinţifică, Bucureşti 1968;

Antoniu G., Tentativa, Ed.Tempus, Bucureşti, 1995;

Antoniu G., Vinovăţia penală, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1995;

Basarab M., Drept penal, Partea generală, vol.I, ediţia a III-a reeditată, Ed. Lumina Lex, 2001;

Bulai C., Bulai B.N., Manual de drept penal, Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2007;

Bulai C., Manual de drept penal, Partea generală, Ed. All Bucureşti, 1997;

Dobrinoiu V. şi colab., Drept penal, Partea generală, Ed.Europa Nova, Bucureşti 1997;

Dongoroz V. şi colab. Explicaţii teoretice ale codului penal român, vol.I, Ed.Academiei Române, 1969;

Dongoroz V. şi colab., Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol.II, Ed. Academiei Române,
Bucureşti, 1970;

Dongoroz V., Drept penal – Tratat, reeditarea ediţiei din 1939, Ed.Societǎţii Tempus & Asociaţia românǎ de
ştiinţe penale, Bucureşti, 2000;

Ivan Gh., Drept penal, Partea generală, Ed.CH. Beck, Bucureşti 2008;

Mitrache C., Mitrache Cr., Drept penal român, Partea generală, Ed. Universul juridic, Bucureşti 2007;

Oancea I., Drept penal, Partea generală, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1971;

Pascu I., Drept penal, Partea generală, Vol. I, Ed.Europa Nova, Bucureşti, 2001;

Pascu I., Ivan S., Tâlhăria, Aspecte de teorie şi practică judiciară, Ed. M.J. 1992;

I.Ristea, Drept penal, Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p.60-65;

Stănoiu R.M.– Asistenţă juridică internaţională în materie penală, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1975;

Stănoiu R.M., Drept penal, Partea generală, Ed.Fundaţiei Hyperion, Bucureşti, 1999;

Zollyneack M., Drept penal, Partea generală, vol.I, Ed. Universităţii Al. Ioan Cuza Iaşi, 1975;

Bucur C, Drept penal, Partea generală, vol.1, Ed.Sitech, Craiova, 2015;

Bucur C, Drept penal, Partea generală, vol.1, Ed.Sitech, Craiova, 2017;

Bucur C, Teoria generală a infracțiunii și a răspunderii penale, Ed. Sitech, Craiova, 2015

Bucur C, Teoria generală a infracțiunii și a răspunderii penale, Ed. Sitech, Craiova, 2017
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii – Seminar
ore
predare
Resurse folosite
1
Seminar organizatoric
2
Suport
documentar
2
Dreptul penal parte a sistemului unitar de drept.
2
3
Izvoarele dreptului penal
2
4
Raportul juridic penal
2
5
Legea penală – noțiunie și interpretare
2
6
Aplicarea legii penale în spațiu
2
Dezbatere
7
Aplicarea legii penale în timp
2
Aplicaţii
8
Infracțiunea - noțiune
2
9
Unitatea de infracțiune
2
10 Pluralitatea de infracțiuni
2
11 Formele infracțiunii după fazele de desfășurare a activității infracționale
2
12 Conținutul constitutiv al infracțiunii
2
13 Cauzele justificative
2
14 Cauzele de neimputabilitate
2
Bibliografie

Antoniu G., Bulai C., Chivulescu Gh., Dicţionar juridic penal, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1976;

Antoniu G., Bulai C., Practică judiciară penală, vol.II, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1990;

Bulai C., Bulai B.N., Manual de drept penal, Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2007;

Bulai C., Manual de drept penal, Partea generală, Ed. All Bucureşti, 1997;

Dobrinoiu V. şi colab., Drept penal, Partea generală, Ed.Europa Nova, Bucureşti 1997;

Mitrache C., Mitrache Cr., Drept penal român, Partea generală, Ed. Universul juridic, Bucureşti 2007;

Oancea I., Drept penal, Partea generală, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1971;

Pascu I., Drept penal, Partea generală, Vol. I, Ed.Europa Nova, Bucureşti, 2001;

Pascu I., Ivan S., Tâlhăria, Aspecte de teorie şi practică judiciară, Ed. M.J. 1992;
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Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările
angajatorilor din domeniul vânzărilor

Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările
acestora
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

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

- Evaluare scrisă în timpul semestrului;
- Evaluare finală.

-participarea activă la seminar,
rezolvarea studiilor de caz;

- Expunerea liberă a studentului;
- Chestionare orală sub formă de dialog.

10.3 Pondere din nota
finală
50%

20%

10.5
Seminar

-Prezentarea orală a temei de casă;
30%
- gradul de încadrare în cerinţele
-Chestionare orală.
impuse în ceea ce priveşte
realizarea temei de casă.
10.6 Standard minim de 2,5 puncte acumulate la evaluarea finală şi 2,5 puncte acumulate la seminar
performanţă
Data completării
19 septembrie 2018

Titular disciplină,
Lect.univ.dr. Cătălin Bucur

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

Titular de seminar,
Lect.univ.dr. Cătălin Bucur

Director de departament,
Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
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F1-REG-71-03

DISCIPLINEI
Drept civil. Drepturi reale, 2018-2019

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învățământ

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept și Administrație Publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul disciplină (coordonator disciplină)
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studii
II 2.5 Semestrul
I

Drept civil. Drepturile reale
Prof.univ.dr.Eugen Chelaru
Lect.univ.dr. Adriana Pîrvu
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Medie ore pe săptămână
4
3.2
Din care S.I.
2
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
56
3.5
Din care S.I.
28
3.6
Distribuţia fondului de timp
Studiu 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, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină)
3.7
Total ore studiu individual
69
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5
4.

F/O

S
S

2
28
ore
25
14
24
2
2
2

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1

De curriculum

Parcurgerea disciplinelor Drept Civil. Partea generală și Drept Civil.Persoanele

4.2

De competenţe

Competenţe acumulate la disciplinele: Drept Civil. Partea generală, Teoria
generală a dreptului, Drept Civil.Persoanele

5.

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1

De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului

6.

Competenţe specifice acumulate
C2.1. Definirea si clasificarea teoriilor, paradigmelor si principiilor utilizate în studiul
dreptului
C2.5. Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor si metodelor specifice
dreptului

C2.2. Utilizarea conceptelor şi teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea si interpretarea textelor de
lege (normelor juridice) nationale, europene si internationale

C2.4. Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificari si a unor delimitari
conceptuale

C2.3. Aplicarea teoriilor, a principiilor şi a conceptelor într-un context determinat

C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislatiei românesti si a celei europene si
internationale în vigoare

C3.2. Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor
internationale prin utilizarea cunostintelor însusite

C3.4. Realizarea studiului juridic si distingerea între prevederile relevante fata de cele irelevante care au
incidenta în rezolvarea unor situatii specifice

C3.3. Identificarea prevederilor legale şi utilizarea rationamentelor juridice, cu valorificarea acestora în
comunicarea profesionala





Competenţe profesionale

- Dotarea clasică a sălii de curs
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte
- Susţinerea testului de verificare
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă

Competenţe
transversale
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 -

7.

Obiectivele disciplinei
Cursul urmăreşte asimilarea noţiunilor referitoare la dreptul de proprietate, modurile de
7.1 Obiectivul general al dobândire și protejarea acestuia, dezmembrămintele dreptului de proprietate, formarea şi
disciplinei
dezvoltarea capacităţii destinatarilor săi de a opera cu cunoştinţele nou dobândite prin
aplicarea sau sesizarea acestora în cadrul speţelor.
A. Obiective cognitive
1. Înţelegerea principiilor care stau la baza reglementărilor privind dreptul de
proprietate
2. Înţelegerea prerogativelor dreptului de proprietate și a mijloacelor de protejare a
acestora
3. Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei (drept de
proprietate, posesie, acțiune în revendicare, dezmembrămintele dreptului de
proprietate ş.a.)
4. Cunoaşterea regulilor ce guvernează dezmembrămintelor dreptului de proprietate
B. Obiective procedurale
1. Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice
2. Însuşirea modului de corelare și aplicare a normelor juridice privind drepturile
7.2 Obiectivele specifice
reale
3. Aplicarea practică a cunoștințelor privind caracteristicile drepturilor reale și a
mijloacelor de protejare a acestora
4. Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice în domeniul
dreptului civil
C. Obiective atitudinale
1. Insuşirea şi aplicarea ideii de respect pentru dreptul de proprietate și pentru
celelalte drepturi reale
2. Înţelegerea rolului acțiunii în revendicare în apărarea dreptului de proprietate
3. Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor
legislative noi şi a jurisprudenţei în domeniu
Conţinuturi

8.
8.1. Curs

U.1

U.2

U.3

U.4

U.5
U.6

PATRIMONIUL ŞI DREPTURILE PATRIMONIALE
1.1.Noţiunea de patrimoniu.
1.2. Caracterele juridice ale patrimoniului.
1.3. Funcţiile patrimoniului.
1.4.Conţinutul patrimoniului.
DREPTUL DE PROPRIETATE
2.1.Definiţia dreptului de proprietate.
2.2. Conţinutul dreptului de proprietate.
2.3.Caracterele dreptului de proprietate.
2.4.Limitările aduse dreptului de proprietate.
2.5.Exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
2.6.Formele dreptului de proprietate.
DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICĂ
3.1.Noţiune şi reglementare.
3.2. Obiectul proprietăţii publice.
3.3. Formarea domeniului public.
3.4. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică.
3.5.Exercitarea dreptului de proprietate publică.
3.6.Încetarea dreptului de proprietate publică.
DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATĂ
4.1.Noţiune şi obiect.
4.2.Titulari.
4.3.Regimul juridic.
4.4.Domeniul privat.
CIRCULAȚIA JURIDICĂ A TERENURILOR PROPRIETATE
PRIVATĂ
5.1.Introducere.
5.2. Circulaţia juridică a terenurilor proprietate privată.
CIRCULAȚIA JURIDICĂ A CONSTRUCŢIILOR

Nr.
ore
2

Metode de
lucru

Observaţii
Resurse folosite

2

2
Prelegere
Dezbatere

1

2

1

Suport documentar
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6.1. Dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiilor
prin edificarea acestora.
6.2. Circulația juridică a construcțiilor
MODALITĂȚILE
JURIDICE
ALE
DREPTULUI
E
3
PROPRIETATE
U.7
7.1. Prezentare generală a modalităților juridice ale dreptului de
proprietate
7.2. Proprietatea comună
APĂRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
2
8.1. Prezentare generală a mijloacelor juridice de apărare a
dreptului de proprietate
U.8
8.2. Acțiunea în revendicare
8.3. Acţiunea în grăniţuire
8.4. Alte acţiuni reale
POSESIA
2
9.1. Noţiunea şi elementele posesiei
9.2. Dobândirea şi pierderea posesiei
U.9
9.3. Calităţile şi viciile posesiei
9.4. Efectele posesiei
DEZMEMBRĂMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE (I)
2
10.1. Noţiuni introductive
U.10
10.2. Dreptul de uzufruct
10.3. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie
DEZMEMBRĂMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE (II)
2
11.1. Dreptul de servitute
U.11
11.2. Dreptul de superficie
11.3. Drepturile reale de folosinţă asupra bunurilor din domeniul
privat
MODURILE
DE
DOBÂNDIRE
A
DREPTULUI
DE
3
PROPRIETATE ȘI A ALTOR DREPTURI REALE (I)
12.1.Noţiune,reglementare, clasificare
12.2. Convenţia sau contractul
U.12
12.3.Tradiţiunea
12.4. Ocupaţiunea
12.5.Hotărârea judecătorească
12.6. Accesiunea sau incorporaţiunea
MODURILE
DE
DOBÂNDIRE
A
DREPTULUI
DE
2
PROPRIETATE ȘI A ALTOR DREPTURI REALE (II)
U.13
Uzucapiunea
PUBLICITATEA IMOBILIARĂ
2
14.1.Noţiunea şi scopurile publicităţii imobiliare.
U.14
14.2. Sisteme de publicitate imobiliară
14.3. Sistemul cărţilor funciare reglementat de Legea nr. 7/1996
14.4. Sistemul cărţilor funciare reglementat de Noul Cod civil
Bibliografie
1. Baias, FI., Chelaru, E., Constantinovici, R., Macovei, I. (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. 2,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014
2. Bîrsan, C., Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea Noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti,
2013.
3. Chelaru, E., Drept civil.Drepturile reale principale, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013
4. Stoica, V., Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017.
5. Ungureanu, O., Munteanu, C., Tratat de drept civil. Bunurile. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu,
Bucureşti, 2008
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar
ore
predare
Resurse folosite
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a
1
competenţelor vizate, distribuirea temelor si a spețelor
2
PATRIMONIUL ŞI DREPTURILE PATRIMONIALE
2
DREPTUL DE PROPRIETATE
2
3
DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICĂ
2
- dialogul
4
DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATĂ
2
- dezbatere
Studiu de caz,
CIRCULAȚIA JURIDICĂ A TERENURILOR PROPRIETATE
2
lucru în echipa
prezentare temă de
6
PRIVATĂ
casă, test de
- conversaţia
euristică
verificare
6
CIRCULAȚIA JURIDICĂ A CONSTRUCŢIILOR
2
MODALITĂȚILE JURIDICE ALE DREPTULUI E
2
7
PROPRIETATE
8
POSESIA
2
9
APĂRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
2
10
DEZMEMBRĂMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE (I)
2
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DEZMEMBRĂMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE (II)
2
MODURILE DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE
2
12
PROPRIETATE ȘI A ALTOR DREPTURI REALE (I)
MODURILE DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE
2
13
PROPRIETATE ȘI A ALTOR DREPTURI REALE (II) –
UZUCAPIUNEA
14
PUBLICITATEA IMOBILIARĂ
2
Bibliografie
1. Baias, FI., Chelaru, E., Constantinovici, R., Macovei, I. (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. 1
(revizuită), Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012
2. Bîrsan, C., Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea Noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti,
2013.
3. Boroi, G., Anghelescu, C.A., Nazat, BCurs de drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, Bucureşti,
2012.
4. Chelaru, E., Drept civil.Drepturile reale principale, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013
5. Chelaru, E., Administrarea domeniului public şi a domeniului privat, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008.
6. Chelaru, E., Circulaţia juridică a terenurilor, Ed. AII, Bucureşti, 1999
7. Dogaru, I, Cercel, S., Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Ed. AII Beck, Bucureşti, 2003.
8. Stoica, V., Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
9. 2009.
10. Ungureanu, O., Munteanu, C., Tratat de drept civil. Bunurile. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu,
Bucureşti, 2008
11

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

9.




Însuşirea corectă a conceptelor specifice dreptului civil
Competenţele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface așteptările angajatorilor din domeniul
juridic, ale asociațiilor profesionale etc.
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
10. Evaluare

Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar/
Laborator

10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
19.09.2018

10.1 Criterii de evaluare
- corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.
-participarea activă la seminar,
rezolvarea cazurilor practice;
- gradul de asimilare a cunoștințelor de
specialitate
- gradul de încadrare în cerinţele
impuse în ceea ce priveşte realizarea
temei de casă.

10.2 Metode de evaluare

Evaluare finală – probă scrisă

50 %

Activitate seminar (expunerea
liberă a studentului, chestionare
orală)
Test de verificare scris

10%

Prezentarea orală a temelor de
casă

1. Cunoaşterea noţiunilor de bază ale dreptului civil
2. Prezentarea la seminar a cel putin 5 teme de casă
3. Nota 5 la testul scris
4. Nota 5 la evaluarea finală
Titular de curs
Prof. univ. dr. Eugen Chelaru

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

10.3 Pondere
din nota finală

20%

20%

Titular de seminar / laborator
Lect. univ. dr. Pîrvu Adriana

Director de departament,
Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
DREPT INTERNATIONAL PUBLIC
2018/2019

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea
Forma de învățământ

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studii
II 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Drept şi Ştiinţe Administrative
Drept şi Administraţie Publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF

I

Drept international public 1
Lect. univ. dr. Lavinia Olah
Lect. univ. dr. Lavinia Olah
2.6 Tipul de evaluare
E

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3
3.2
3.4 Total ore din planul de inv.
42
3.5
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

din care curs
din care curs

2
28

2.7

Regimul disciplinei

S/O

3.3
3.6

seminar/laborator
seminar/laborator

1
14
ore
28

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, 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
4.1
4.2

5.1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe

Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Dotarea corespunzătoare a sălii de curs (tabla)
De desfăşurare a
Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
seminarului/laboratorului
Susţinerea lucrării de verificare şi rezolvarea temelor de casă
6. Competenţe specifice acumulate
C4. Interpretarea, corelarea si compararea institutiilor juridice din dreptul national, dreptul european si dreptul altor
state

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

5.2

14
14
2
-

7.

Obiectivele disciplinei
Cursul are la bază o bibliografie modernă şi amplă ce cuprinde doctrină şi legislaţie,
bibliografie accesibilă studenţilor. Scopul acestui curs consta in formarea notiunilor
7.1 Obiectivul general al
elementare de drept international public si a conceptelor juridice de baza in dreptul
disciplinei
international, formarea principiilor care stau la baza sistemului de relatii internationale, cat
si cunoasterea ideologiei juridice ca principala forma de exprimare a caracterului specific
al societatii internationale.
A. Obiective cognitive
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei
7.2 Obiectivele specifice
Cunoaşterea şi înţelegerea obiectului de reglementare al dreptului internaţional
public, raportului dintre dreptul internaţional public şi dreptul intern, izvoarelor dreptului
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8.

Conţinuturi

internaţional public, principiilor fundamentale ale dreptului intenaţional public, subiectelor
dreptului internaţional public şi aspectelor privind populaţia şi individul în dreptul
internaţional public.
B. Obiective procedurale
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice
Însuşirea modului de aplicare a normelor de drept internaţional public
Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice în domeniul dreptului
internaţional public
C. Obiective atitudinale
Conştientizarea creşterii importanţei dreptului internaţional public în contextul global
actual
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor
legislative noi şi a jurisprudenţei în domeniu.
Nr.
ore

8.1. Curs

Metode de
predare

Observaţii
Resurse
folosite

Noţiuni introductive privind dreptul internaţional public
2
Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern
2
Izvoarele principale ale dreptului internaţional public
3
Izvoarele auxiliare ale dreptului internaţional public
3
Principiile fundamentale ale dreptului internaţional public.
3
Prelegere
Consideraţii generale
Suport
Dezbatere
documentar
6
Analiza principiilor fundamentale ale dreptului international public
3
Studiu de caz
7
Statul ca subiect principal al dreptului international public
3
8
Organizaţiile internaţionale ca subiecte ale dreptului international
3
public
9
Alte subiecte de drept internaţional public
3
10 Aspecte privind populaţia şi individul în dreptul internaţional
3
Bibliografie
Ion Diaconu, Introducere in dreptul international public, Ed. ProUniversitaria, Bucureşti, 2015
Năstase Adrian, Jura Cristian, Coman Florian, 14 Prelegeri de drept internaţional public, Editura C.H.Beck, Bucureşti,
2012
Aurescu Bogdan, Năstase Adrian, Drept internaţional public, Ediţia 6, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011
Preda Mătăsaru aurel, Tratat de drept international public, Editia 2, Editura Hamagiu, Bucuresti, 2010
Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public. Volumul 1, Ediţia 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2010
Dumitru Virgil Diaconu, Drept internaţional public, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005
Bacelar, Gouvenia Jorge – Manual De Direito International, Almeidina, Coimbra, 2003
Beşteliu, Raluca Miga – Drept internaţional. Introducere in dreptul internaţional public, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003
Bogdan, Adrian – Curs De Drept International Public, Ed. Genessa, Craiova, 2004
Diaconu, Ion – Curs De Drept International Public, Ed. Şansa, Bucureşti, 1993
Nr. Metode de predare
Observaţii
8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
ore
Resurse folosite
1
Noţiuni introductive privind dreptul internaţional public
1
Studiul de caz
2
Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern
1
Lucrare scrisă
3
Izvoarele principale ale dreptului internaţional public
2
Teme de casă
4
Izvoarele auxiliare ale dreptului internaţional public
1
5
Principiile fundamentale ale dreptului internaţional public.
1
Consideraţii generale
Dezbaterea
Lucrul în echipă
6
Analiza principiilor fundamentale ale dreptului international public
2
7
Statul ca subiect principal al dreptului international public
2
8
Organizaţiile internaţionale ca subiecte ale dreptului international
2
public
9
Alte subiecte de drept internaţional public
1
10 Aspecte privind populaţia şi individul în dreptul internaţional
1
Bibliografie
Ion Diaconu, Introducere in dreptul international public, Ed. ProUniversitaria, Bucureşti, 2015
Cristian Jura, Denis Buruian, 1000 de teste grilă de Drept internaţional public, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015
Năstase Adrian, Jura Cristian, Coman Florian, 14 Prelegeri de drept internaţional public, Editura C.H.Beck, Bucureşti,
2012
Aurescu Bogdan, Năstase Adrian, Drept internaţional public, Ediţia 6, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011
Dumitru Virgil Diaconu, Drept internaţional public, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005
Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public. Volumul 1, Ediţia 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2010
1
2
3
4
5

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 domeniul juridic, în special în domeniul consular şi diplomatic.
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
9.
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10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă
10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
19 septembrie 2018

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

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

10.3 Pondere
din nota finală
50%

Evaluare finală

Evaluarea cunoştinţelor pe
parcursul seminarului prin
20%
participarea
activă
la
seminar,
chestionare orală, evaluare teme
rezolvarea studiilor de caz, realizarea
casă
temelor de casă.
Verificarea cunoştinţelor prin
30%
lucrare scrisă
2,5 puncte acumulate din evaluarea activităţilor periodice şi 2,5 puncte la evaluarea finală; Nota
5 la testul de verificare şi rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la lucrările de seminar
Titular disciplină,
Lect. univ. dr. Olah Lavinia

Titular de seminar / laborator / proiect,
Lect. univ. dr. Olah Lavinia

Data aprobării în Consiliul departamentului,
Director de departament,
28 septembrie 2018
(prestator)
Lect. univ.dr. Daniela Iancu
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Director de departament,
(beneficiar),
Lect. univ.dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
Drept financiar si fiscal 1
2018-2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învățământ

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie Publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
II 2.5 Semestrul
I

Drept financiar şi fiscal 1
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
Lect. univ. dr. Adriana Pîrvu
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3
3.2
din care curs
2
3.3
S/L/P
3.4 Total ore din planul de înv.
42
3.5
din care curs
28
3.6
S/L/P
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu 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, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
83
3.7
Total ore studiu individual
125
3.8
Total ore pe semestru
5
3.9
Număr de credite
4.1
4.2
5.1
5.2

1
14
ore
28
14
20
6
6
9

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Sala dotată cu tabla
Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte
De desfăşurare a laboratorului
- Susţinerea testelor de verificare
- Respectarea termenelor de predare a temelor de casă
6.

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

S/O

Competenţe specifice vizate
C2.Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al Studenţii dobîndesc cunoştinţe ce vizează regimul juridic al activităţii financiare al statului,
disciplinei
studiind modul de formare şi executare a bugetului public naţional.
A. Obiective cognitive
1. Înţelegerea și cunoașterea noțiunilor de buget și procedură bugetară.
7.2 Obiectivele specifice
2. Asumarea corectă a noţiunilor cu care operează disciplina
B. Obiective procedurale

1.
1.
8.
8.1. Curs
1
2
3

Corelarea normelor legale din domeniul dreptului financiar cu cele din alte ramuri de drept
C. Obiective atitudinale
Respectarea normelor de drept privitoare la institutiile juridice studiate

Conţinuturi
Nr.
ore
1
2
2
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Introducere
Dreptul financiar. Noțiuni introductive
Considerații generale privind organizarea bugetară
Principalele autorități publice cu atribuții în domeniul finanțelor
4
publice
Bugetul de stat. Conținutul, principiile și caracteristicile
2
5
procesului bugetar
Bugetul de stat. Elaborarea proiectului de buget și aprobarea
2
6
bugetului
7
Execuția bugetului de stat
3
Prelegere
Suport documentar
8
Încheierea și controlul execuției bugetului de stat
2
Dezbatere
9
Bugetul asigurărilor sociale de stat
3
10 Bugetele locale. Noțiuni introductive, Conținut.
3
11 Procedura Bugetară privind bugetele locale
2
12 Controlul financiar. Considerații generale
2
13 Controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi
2
Bibliografie
Bibliografie
1. Marian Tudor, Daniela Iancu, Adriana Pîrvu, Drept financiar și fiscal. Drept bugetar. Control financiar. Manual
universitar pentru învățământul cu frecvență redusă, Editura Universității din Pitești, 2016
2. Cosmin Flavius Costaș, Drept financiar, Editura Universul Juridic, București, 2016
3. Cristina Oneț, Drept financiar public, Editura Universul Juridic, București, 2015
4. Ioan Lazăr, Dreptul finanțelor publice. Volumul I. Drept bugetar, Editura Universul Juridic, București, 2013
5. Dan Drosu Şaguna, Dan Şova, Drept fiscal, ediţia a 3-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009
6. Marian Tudor, Daniela Iancu, Andreea Draghici, Drept financiar, Editura Universitatii din Pitesti, 2009
Legislație:
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare
Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările
ulterioare
Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010
H.G. nr. 78/1992 privind organizarea și funcționarea Trezoreriei Finanțelor Publice
H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
ore
predare
Resurse folosite
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a
1
1
competenţelor vizate, distribuirea temelor si a referatelor
Dreptul financiar. Noțiuni introductive
3
Considerații generale privind organizarea bugetară
2
Principalele autorități publice cu atribuții în domeniul finanțelor
Explicația
publice
Suport documentar
Referate
3
Bugetul de stat
2
4
Bugetul asigurărilor sociale de stat
2
5
Bugetele locale
2
6
Controlul financiar. Considerații generale
2
7
Controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi
2
Bibliografie
1. Marian Tudor, Daniela Iancu, Adriana Pîrvu, Drept financiar și fiscal. Drept bugetar. Control financiar. Manual
universitar pentru învățământul cu frecvență redusă, Editura Universității din Pitești, 2016
2. Cosmin Flavius Costaș, Drept financiar, Editura Universul Juridic, București, 2016
3. Cristina Oneț, Drept financiar public, Editura Universul Juridic, București, 2015
4. Ioan Lazăr, Dreptul finanțelor publice. Volumul I. Drept bugetar, Editura Universul Juridic, București, 2013
5. Dan Drosu Şaguna, Dan Şova, Drept fiscal, ediţia a 3-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009
6. Marian Tudor, Daniela Iancu, Andreea Draghici, Drept financiar, Editura Universitatii din Pitesti, 2009
Legislație:
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare

Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările
ulterioare
Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010
H.G. nr. 78/1992 privind organizarea și funcționarea Trezoreriei Finanțelor Publice
H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

Competenţele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface așteptările angajatorilor din domeniul
juridic, ale asociațiilor profesionale etc.
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă
10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
19 septembrie 2018

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

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

-

Evaluare finală.

-participarea activă la seminar,
rezolvarea studiilor de caz;

- Evaluare periodica;

- gradul de încadrare în cerinţele -Prezentarea orală a temei de
impuse în ceea ce priveşte realizarea casă
temei de casă.
Comunicarea unor informatii utilizand corect limbajul juridic
Cunoasterea unor concepte de baza in domeniul dreptului financiar
Nota 5 la evaluarea finală
Titular disciplină,
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

10.3 Pondere
din nota finală
50 %

30%

20%

Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Adriana Pîrvu

Director de departament, Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI

Educaţie fizică, 2018-2019

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea
Forma de învățământ

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator
Anul de studii
II 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi administraţie publică
Drept
Licenţă
Drept /Specialist în domeniul juridic
IF
EDUCAŢIE FIZICĂ

I

LECT. UNIV. DR. NAIBA GEORGE OCTAVIAN
2.6 Tipul de evaluare
C
2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Medie ore pe saptămână
1
3.2
S.I.
3.3
3.4 Total ore din planul de inv.
14
3.5
S.I.
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
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, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
11
3.8
Total ore pe semestru
25
3.9
Număr de credite
1
4.1
4.2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe
-

5.1

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a seminarului


Competenţe profesionale

1
11
ore
1
3
1
2
2
2

Teren Sport Bitum/iarbă, Sală Fitness/Sală Sport, "Gh. Doja" Nr. 41,
Piteşti; mingi, vestuţe de departajare, jaloane, cercuri, competuri şi alte
materiale auxiliare

Competenţe specifice acumulate

6.











Competenţe
transversale

S
S

O

Însuşirea sistemului de cunoştinţe pentru practicarea într-un mod plăcut a jocurilor de baschet, fotbal, tenis
de câmp;
Însuşirea spiritului de fair-play, socializare şi respect pentru cei din jur;
Întreţinerea şi îmbunătăţirea condiţiei fizice şi a sănătăţii;
Modelarea corpului într-un mod armonios şi viguros;
Formarea competenţelor necesare practicării sportului şi mişcării la nivel de plăcere şi sano-genetic;
Utilizarea limbajului de specialitate în relaţiile de comunicare;
Valorificarea informaţiilor, mijloacelor şi metodelor specifice şi nespecifice, pentru dezvoltarea capacităţii
motrice generale şi specifice disciplinei sportive, în concordanţă cu particularităţile de vârstă, de sex şi de
nivel de pregătire;
Adoptarea unui comportament adecvat în relaţiile interpersonale şi de grup, bazat pe respect şi fair-play;
Valorificarea la nivel maxim, în concursuri şi competiţii sportive, a potenţialelor fizic, tehnico-tactic,
psihologic şi teoretic
Manifestarea unei atitudini pozitive pentru cultivarea simţului estetic şi a sensibilităţii la cultură

 CT1. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
CT2. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al
Conştientizarea rolului şi importanţei practicării exerciţiilor fizice cât şi îmbunătăţirea stării
disciplinei
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generale de sănătate;
OS1 - cuprinderea tuturor studenţilor în practicarea sistematică şi independentă a
exerciţiilor fizice şi a sporturilor preferate;
OS2 - formarea convingerilor şi deprinderilor de practicare independentă a exerciţiilor
fizice şi a sporturilor preferate, în scop igienic, deconectant;
OS3 - însuşirea cunoştinţelor în vederea realizării capacităţii de organizare a sarcinilor
care le vor avea ca organizatori de activităţi educative cu caracter sportiv;
OS4 - îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate, a vigorii fizice, psihice precum şi a
dezvoltării corporale armonioase;

7.2 Obiectivele specifice

8.

Conţinuturi

OS5 - ridicarea nivelului general de motricitate şi însuşirea elementelor de bază din
practica unor ramuri sportive;
OS6 - formarea şi consolidarea unui sistem de cunoştinţe practice şi teoretice (didactice,
metodice, tehnice, organizatorice) în concordanţă cu sarcinile generale ale învăţământului
superior;
OS7 - modelarea stărilor psihocomportamentale şi transpunerea acestora în practica vieţii
sociale ( fair-play, spirit de echipă, responsabilitate, perseverenţă, hotărâre, încredere,
stăpânire de sine, etc.;
OS8 - formarea unei conduite favorabile şi a unui stil de viaţă sănătos, mental şi fizic prin
practicarea activităţilor cu specific sportiv;
OS9 - desfăşurarea unor activităţi sportive care să contribuie la menţinerea unui aspect
fizic plăcut;
OS10 - stimularea interesului pentru sport şi mişcare, ca modalitate de menţinere a stării
de sănătate şi de influenţare a unei evoluţii corecte şi armonioase a organismului.
Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

8.2. Aplicaţii – Seminar

Metode de predare

Verificarea capacităţii motrice generale de viteză, rezistenţă, forţă,
îndemânare/coordonare;
Prezentarea unui conţinut teoretic minimal vizând jocurile sportive fotbal,
baschet, handbal şi volei, valenţele si trăsăturile lor specifice, realizarea
instructajului pentru protecţia muncii, prezentarea obiectivelor si a
cerinţelor disciplinelor predate, susţinerea testărilor iniţiale;
Jocuri pe spaţii reduse de 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, Fotbal, Tenis, Badminton;

Metode
conversaţia,
demonstraţia,
observaţia

Observaţii
Resurse folosite
4 ore

Susţinerea eficientă a efortului specific solicitărilor în lecţia de
educaţie fizică şi sport şi întreceri.
Calităţi motrice specifice:
Viteza: de reacţie faţă de: minge, partener, adversar; de execuţie a
deplasărilor, săriturilor şi a procedeelor tehnice de bază
Forţă explozivă la nivelul trenului inferior
Rezistenţă la efort mixt
Îndemânare în manevrarea obiectului de joc

Metode
–
conversaţia,
demonstraţia,
exersarea,
observaţia, imitaţia,
modelarea.

4 ore

Utilizarea adecvată în întreceri / concursuri a procedeelor tehnice
însuşite.
Handbal: procedee tehnice:
în apărare:
poziţia fundamentală: înaltă, medie, joasă, deplasare laterală pe
semicerc cu paşi adăugaţi, către dreapta şi către stânga, deplasare cu
paşi adăugaţi, către înainte şi către înapoi, alergare laterală către
dreapta şi către stânga, schimbarea direcţiei din alergarea laterală şi
deplasarea laterală cu paşi adăugaţi, săriturile pe un picior din deplasare
şi pe ambele picioare, de pe loc şi din deplasare
în atac:
în jocul fără posesia mingii:
poziţia fundamentală, alergare de viteză, schimbarea tempoului,
alergării, oprirea şi demarcarea, alergare laterală, schimbările de direcţie
din alergarea normală şi laterală, săriturile pe un picior din deplasare şi
pe ambele picioare de pe loc şi din deplasare, deplasarea pe semicerc.
în jocul cu posesia mingii:

Metode
–
conversaţia,
demonstraţia,
exersarea,
observaţia, imitaţia,
modelarea.

4 ore

8.1. Curs
Bibliografie
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–

pasele de pe loc şi din deplasare: cu o mână şi cu ambele mâini de jos,
de sus, din lateral, directe şi cu pământul, la diferite distanţe şi către
diferite direcţii
driblingul pe loc şi în deplasare: cu variaţia înălţimii şi a ,tempoului
alergării, cu fiecare mână, cu viteză maximă, cu fiecare mână, driblingul
cu schimbarea direcţiei: cu trecerea mingii prin spate, cu fiecare mână,
aruncările la poarta de pe loc, din deplasare:
HANDBAL Acţiuni tactice individuale de atac:
demarcarea pentru intrarea în posesia mingii;
deplasarea in teren, pătrunderea;
dribling, fenta de pasare, de depăşire şi de aruncare;
depăşirea şi aruncarea la poarta sau pasarea mingii;
Acţiuni tactice individuale de apărare:
marcajul între atacant şi poarta;
marcajul între atacant şi minge, apărarea om la om, lansarea
contraatacului.
VOLEI Procedee tehnice însuşite anterior
poziţia fundamentală: înaltă, medie, joasă, deplasare laterală cu paşi
adăugaţi, către dreapta şi către stânga, deplasare cu paşi adăugaţi,
către înainte şi către înapoi, alergare laterală către dreapta şi către
stânga, schimbarea direcţiei din alergarea laterală şi deplasarea laterală
cu paşi adăugaţi, săriturile pe un picior din deplasare şi pe ambele
picioare, de pe loc şi din deplasare
pasele de pe loc şi din deplasare cu ambele mâini de jos, de sus, din
lateral, la diferite distanţe şi către diferite direcţii, dublajul.
preluarea din serviciu, din atac, pase înalte, scurte, lovitura de atac,
serviciul.
VOLEI Acţiuni tactice individuale de atac:
orientarea preluării către zona în care se află ridicătorul;
orientarea serviciului în zone precizate;
adaptarea loviturii de atac ca forţă şi direcţie în funcţie de traiectoria
mingii.
Acţiuni tactice individuale de apărare:
plasamentul adecvat în zona proprie la primirea serviciului;
plasamentul în zona proprie la efectuarea serviciului coechipierilor;
anticiparea şi plasarea eficientă pe direcţia mingii transmisă de adversar
blocajul individual;
supravegherea mingii preluată / transmisă de parteneri şi intervenţia în
cazul execuţiilor impuse.
Verificare practică: Norme de control specifice
Handbal
Testare – dribling printre jaloane, aruncare la poartă prin procedeu la
alegere. Pasă plecare pe contraatac, reprimire dribling şi aruncare la
poartă din săritură.
Fotbal
Testare – dribling printre jaloane, şut la poartă. Pasă plecare pe
contraatac, reprimire dribling şi şut la poartă din afara careului. Joc
bilateral.
Volei
Testare – pase in doi de sus si de jos, pase la perete număr de repetări.
Pasă plecare pe contraatac, lovitura de atac . Joc bilateral.
Baschet
Testare – dribling printre jaloane, aruncare la cos prin procedeu la
alegere. Pasă plecare pe contraatac, reprimire dribling şi aruncare la
cos din săritură. Joc bilateral

Metode - practice,
intuitive, verbale şi
evaluative.

2 ore

Total 14 ore
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Bibliografie
*** Regulamente pe ramuri de sport – Atletism, Baschet, Badminton, Handbal, Fotbal, Volei, elaborate de Federaţiile
sportive.
Branga, D., (1994), Jocuri de mişcare, Eitura Sport – Turism, Bucureşti.
Crăciun, Şt. M., (1984), Exerciţiul fizic, izvor de sănătate, Editura Sport-Turism, Bucureşti.
Drăgan, I., (2010), Din secretele sănătăţii cei 2 M Mişcarea şi Mâncarea, Editura Bogdana, Bucureşti.
Mihăilescu, L., Mihăilescu, N., (2006), Atletism în sistemul educaţional, Editura Universităţii din Piteşti.
Niculescu, I., (2003), Jocuri dinamice, Editura Universităţii din Piteşti.
Opriş Florentina, (2012), Sport, Dietă & Vedete, Editura Litera, Bucuresti.
Stoica Alina, (2004), Gimnastică aerobică, Fundamente teoretice şi practico-metodice, Editura Brend,
Bucuresti.
Vladu, L., Marinescu, A., Amzăr, L., (2008), Sănătate prin sport, Editura Universităţii Craiova.
Zapletal, M., (1980), Mică enciclopedie a jocurilor, Editura Sport – Turism.
http://fr.groups.yahoo.com/group/fan_sanatate_grup_pe_internet/message/283
http://www.plantelevietii.ro/greutate.html
http://www.florentina.ro/index.php?cat_id=371

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cerintele actuale ale societăţii, cu nevoia studenţilor de compensare a
muncii intelectuale intensive şi mai ales de menţinere a unei stări de sănătate optime. Considerăm că incluziunea
studenţilor de piaţa muncii este condiţionată si de capacitatea fizică de a depune efort, de capacitatea de socializare,
de starea de sănătate bună, de adoptare a unui stil de viaţă sănătos, acestea fiind unele din efectele participării
studenţilor la orele de educaţie fizică universitară.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

EVALUARE FINALĂ

10.5
Laborator

PREZENTĂ
EVALUARE PERIODICĂ
ACTIVITATE SEMINAR

10.6 Standard minim de
performanţă

10.2 Metode de evaluare
colocviu

10.3 Pondere din
nota finală
30

INREGISTRARE PREZENTĂ
TESTARE
TESTARE

20
20
30

Achiziţionarea cel puţin a primelor 5 puncte componente ale competenţelor profesionale
precizate mai sus.

Promovarea studenţilor scutiţi medical (SM), se va face pe baza îndeplinirii cerinţelor precizate în Procesul
Verbal: prezenţa la oră în echipament sportiv, prezentare SM, scutit medical total sau parţial, activitate de şah
sau gimanstică medicală (după caz); Evaluarea finală se va realiza după caz, prin competiţii de şah sau
prezentare orală a unui referat cu temă prestabilită de către cadrul didactic, cu trimitere specifică asupra activităţii
de Educaţie Fizică şi Sport.
La finalul semestrului procentajul se va transforma în calificativ ADMIS/RESPINS.
Data completării
19 septembrie 2018

Titular disciplină,
Lect. univ. dr. Naiba George

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Naiba George

Director de departament,
Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
Prof. univ. dr. M. Crețu
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
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FIŞA DISCIPLINEI
Limba franceză
anul universitar 2018-2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învățământ

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept si Administratie Publica
Drept
Licenţă
Drept/Specialist in domeniul juridic
IF

2. Date despre disciplină
Limba franceză juridică
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect.univ.dr. Angela Iconaru
2.4 Anul de studii

II

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
3.4 Total ore din planul de înv.
28
3.5
din care curs
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual

C

-

2.7

Regimul disciplinei

3.3
3.6

S/L/P
S/L/P

Liber
aleasă
2
28
22
ore
10
4
4
2
2

Studiu 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, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
22
3.8
Total ore pe semestru
50
3.9
Număr de credite
2

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Nivel de competenţă lingvistică A2- B1 conform Cadrului European Comun de
De curriculum
Referinţă pentru Limbi

Capacitatea de analiză şi sinteză

Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului şi a conceptelor domeniului
de studiu
De competenţe

Capacitatea de a utiliza inducţia şi deducţia

Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei
Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă

4.
4.1

4.2

5.1
5.2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
dotarea sălii de seminar cu tablă /
De desfăşurare a laboratorului
casetofon/laptop/mp3 player pentru audiţii.

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6.

flipchart

şi

cretă

/

marker;

Competenţe specifice vizate

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
Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile
7.1 Obiectivul general al
principale din texte complexe pe teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii tehnice din
disciplinei
specialitatea sa. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă cu un
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7.2 Obiectivele specifice

8.

vorbitor nativ. Poate să acţioneze şi să execute sarcini profesionale, în mediul din
specialitatea sa, pe baza comunicării lingvistice. Poate să utilizeze limba cu eficacitate în
viaţa socială, profesională sau academică.
A. Obiective cognitive Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral
sau în scris, în contexte profesionale sau socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de
complexitate mediu
B. Obiective procedurale Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea
ameliorării propriei competenţe lingvistice, inclusiv plurilingvă, în functie de nevoile
specifice, prin munca în echipă sau în autonomie
C. Obiective atitudinale Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale
profesiei pentru care se pregătesc prin programul de studii urmat; Să-şi aprofundeze
noţiunile fundamentale despre civilizaţia franceză şi europeană.

Conţinuturi
Nr.
ore

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Les métiers du droit : l’avocat ; valeurs contextuelles des verbes
savoir, connaître
Les métiers du droit : le juge ; valeurs contextuelles des verbes
pouvoir, devoir.
Les métiers du droit : le procureur
Test de verificare

4
4
4
2,
scris

Le conseil Constitutionnel
La declaration; pe participle passé
L’expression de la manière
Crime ; infraction ; délit
Test de verificare finală

2
4
2
4
2,

Metode de
predare
- Lectura
dirijată
- Ascultare
suport audio/
Conversaţia
- Traducerea /
versiunea
-Exerciţii de
lexic

Observaţii
Resurse folosite
Fişe de lucru, tablă /
flipchart şi cretă /
marker;
casetofon/laptop/mp
3 player pentru
audiţii

scris

Bibliografie
Alic, L. – Des mots au discours , Ed. Carminis, Piteşti, 1996.
Anghel, L. – Exerciţii de gramatică franceză, Vol. I, II, III, Ed. Plumb, Bacău, 2002.
Bassi, C., Sainlos, A-M, Administration.com, Collection.com.activités, CLE International, 2005
Dănişor, D., Le français juridique, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2007.
Iconaru, A., En Europe à travers le français, Ed. Ars Academica, Bucureşti, 2008.
Iconaru, A., Le français juridique et administratif, Ed. Universităţii Piteşti, 2010.
Penfornis, J-L, Le français du droit, Collection.com.activités, CLE International, 2005.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele analitice din alte centre universitare din ţară deoarece cadrele
didactice care predau disciplina Limba franceză juridică se întâlnesc anual pentru dezbateri privind noutăţile din
domeniu care să fie introduse în conţinutul disciplinei.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs
10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

Activitate seminar
Test de evaluare
Teme de casă, referate
Verificare finală

10.6 Standard minim
de performanţă

4,5 puncte pe parcursul semestrului şi 0,5 puncte la verificarea finală.

Data completării
19 septembrie 2018

20%
20%
30%
30%

Titular de curs,
.....

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

Titular de seminar / laborator,
Lect.univ.dr. A. Iconaru.
Director de departament,
(prestator)
Conf.univ.dr. L. Cîţu

Director de departament,
(beneficiar),
Lect.univ.dr. D. Iancu
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FIŞA DISCIPLINEI
LIMBA ENGLEZǍ
2018 - 2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învățământ

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept si Administratie Publica
Drept
Licenţă
Drept/ Specialist în domeniul juridic
IF

2. Date despre disciplină
Limba engleză
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect. univ. dr. Mincă Nicoleta Florina
2.4 Anul de studii

II

2.5 Semestrul

1

2.6 Tipul de evaluare

C

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
28
3.5
din care curs
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu 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, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
22
3.8
Total ore pe semestru
50
3.9
Număr de credite
2

4.1
4.2

5.1
5.2

S/L/P
S/L/P

Opţio
nală
(A)

2
28
Ore
7
7
4
4
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Nivel de competenţă lingvistică A2-B1 conform Cadrului European Comun de
Referinţă pentru Limbi
De competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker, casetofon/ laptop/
De desfăşurare a laboratorului
mp3 player pentru audiţii

Competenţe Competenţ
transversale
e
profesional

6.

7.

Competenţe specifice vizate

CT3. Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala
asistata, atât în limba româna, cât si într-o limba straina de circulatie internationala.

Obiectivele disciplinei
Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile
principale din texte complexe pe teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii specifice
7.1 Obiectivul general al specializarii sale. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă cu un
disciplinei
vorbitor nativ. Poate să acţioneze şi să execute sarcini profesionale, în mediul din
specialitatea sa, pe baza comunicării lingvistice. Poate să utilizeze limba cu eficacitate în
viaţa socială, profesională sau academică
Obiective cognitive
7.2 Obiectivele specifice
sa recunoasca si sa defineasca corect termenii specifici domeniului juridic;
sa comunice oral sau in scris, in contexte profesionale sau socioculturale diverse,
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prin mesaje cu grad mediu de dificultate;
sa inteleaga si sa interpreteze corespunzator mesajul global al unui text de
specialitate;
Obiective procedurale
sa utilizeze noile tehnici de invatare a unei limbi straine in activitati practice de
comunicare cu nativi sau non-nativi.
să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea ameliorării propriei
competenţe lingvistice, inclusiv plurilingvă, în functie de nevoile specifice, prin
munca în echipă sau în autonomie;
să identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru care
se pregătesc prin programul de studii urmat;
Obiective atitudinale
-

să surprindă aspectul diferenţelor culturale reflectate în limbă şi al impactului
acestora în interacţiunile profesionale;
sa reactioneze in dezbateri pe baza de feedback;
sa promoveze atitudinea pozitiva fata de partenerii de dialog;
sa dezvolte spiritul de initiativa in elaborarea unor sarcini.
-

8.

Conţinuturi
Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

British Citizenship by Descent

Nr.
ore
2

British Citizenship by Adoption

2

British Citizenship by Naturalization

2

8.1. Curs
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

The Urbanism Certificate
2
The Building Permit
The Sale of Goods Act 1979; The Transfer of Property in Goods

2
2

Mid-term test
Duties of the Seller and Buyer

2
2

Remedies

2

Negligence: Breach of Duty

2

Nominal Damages

2

Contemptuous Damages

2

Aggravated Damages

2

Lectura dirijată
- Ascultare
suport audio/
Conversaţia
- Traducerea /
versiunea
-Exerciţii de
lexic

Metode audio
Laptop

14 Final examination
2
Bibliografie:
Brookes, Michael, Holden, David, Hutchinson, Wesley, Engleza pentru juristi, Teora, 2007
Brown, Gillian and Sally Rice, Professional English in Use – Law, Cambridge University Press, UK, 2007
Cumpenasu, Gisela, Marin Matrozi, Adina, English Legal Terminology in Use, Curs pentru Studentii Programul
Frecventa Redusa, Editura Universitatii din Pitesti, 2010
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

10.1 Criterii de evaluare
Activitate seminar
Evaluare periodică
Teme de casă

10.2 Metode de evaluare
Colocviu
Răspunsuri la seminar
Test scris
Prezentare referate

10.3 Pondere
din nota finală
30%
20%
20%
30%
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10.6 Standard minim
de performanţă

Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională
in limba engleză

Data completării
19 septembrie 2018
Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

Titular de seminar / laborator,
Lect.univ.dr. Mincă Nicoleta Florina
Director de departament,
(prestator)
Conf.univ.dr. Citu Laura

Director de departament,
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Iancu Daniela

FIŞA DISCIPLINEI
Deontologia magistratului,
anul universitar 2018-2019

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învățământ

 Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar /
2.3
laborator
Anul de
2. Semestr
2.4
II
studii
5
ul

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe Economice şi Drept
Drept şi Administraţie Publică
Drept
Licenţă
Drept/ Specialist în domeniul juridic
IF

Deontologia magistratului
Lect. univ. dr. Mitrofan Florina
Lect. univ. dr. Mitrofan Florina
I

2.
6

Tipul de
evaluare

C

2.7

 Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3
3.2
din care curs
1
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
42
3.5
din care curs
28
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu 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, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
58
3.8
Total ore pe semestru
100
3.9
Număr de credite
4

Regimul
disciplinei

S/L/P
S/L/P



Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă



Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Dotarea corespunzătoare a sălii
Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte
De desfăşurare a laboratorului
- Susţinerea testului de verificare
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă

4.1
4.2

5.1
5.2

Competenţe Competenţe
transversale profesionale





A

1
14
ore
20
10
20
2
2
2

Competenţe specifice vizate
C6. Utilizarea legislatiei în vigoare în analiza situatiilor juridice, în încadrarea lor corecta din punct de vedere
juridic si în solutionarea lor

CT1 - Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient si responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
specifice domeniului

Obiectivele disciplinei
Cursul se adresează studenţilor de la facultatea de drept şi are drept scop să ofere acestora
cunoştinţele de bază privind deontologia magistratului care activează în acest cadru
7.1 Obiectivul general al
instituţional.
disciplinei
Cursul are un pronunţat caracter practic deoarece se fundamentează pe prezentarea şi
analiza legislaţiei în materie.

Se au în vedere în acest sens cele mai noi acte normative.
Structura cursului urmăreşte aprofundarea cunoştinţelor în domeniu prin consultarea
bibliografiei indicate.
A. Obiective cognitive
Cunoaşterea şi înţelegerea prevederilor legislaţiei în vigoare.
Cunoaşterea noţiunilor privitoare la deontologia magistraţilor
Cunoaşterea şi înţelegerea valorilor etice fundamentale ale magistraţilor
B. Obiective procedurale
1.
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice
7.2 Obiectivele specifice2.
Însuşirea modului de aplicare a regulilor privind independenţei şi imparţialităţii puterii
judecătoreşti
Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice în domeniul studiat
C. Obiective atitudinale
Insuşirea şi aplicarea ideii de respect pentru legalitate
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor legislative
noi şi a jurisprudenţei în domeniu.


Conţinuturi

8.1. Curs

Nr.
ore
4

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Valori etice fundamentale
I. Etică, morală, deontologie – delimitări conceptuale
II. Referenţialul etic – condiţie sine qua non a progresului uman
III. Necesitatea integrării valorilor etice în activitatea profesională a
1
magistratului
IV. Sistemul valorilor etice; perenitatea şi continua restaurare a
morale
V. Valoarea integrităţii, componentă necesară a dimensiunii
moral-profesionale a magistratului
Reglementări internaţionale şi interne cu relevanţă în materia
4
deontologiei judiciare
Reguli de esenţă stabilite prin aceste instrumente
2
1. Reguli privitoare la prezervarea independenţei, imparţialităţii şi competenţei
magistraţilor
2. Obligaţii ale statelor rezultate din documentele regionale
prelegere/
europene. Cadrul normativ naţional
dezbatere
1.Măsuri cu caracter necesar, statuate în sarcina statelor pentru a 4
independenţei şi imparţialităţii puterii judecătoreşti
3
2.Măsuri de înlăturare a injoncţiunii celorlalte puteri în puterea judecătorească
3. Valoarea juridică a instrumentelor europene privind puterea judecătorească
4.Standarde de conduită judiciară ale magistraţilor
4
Independenţa - valoare etică fundamentală a magistratului
4
5
Imparţialitatea — valoare etică fundamentală a magistratului
4
6
Integritatea — valoare etică fundamentală a magistratului
4
Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor
4
I. Sediul materiei
II. Abaterile disciplinare
7
1. Incriminare
2. Drept comparat
III. Sancţiunile disciplinare
Bibliografie
1. Mona-Maria Pivniceru, Cătălin Luca, ,,Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane”,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
2. Florin Costiniu , ,,Codul deontologic al magistraţilor. Ghid de aplicare”, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2008
3. Vasile Morar, Moralităţi elementare”, Editura Paideia, Bucureşti, 2001
4. R. Chiriţă , ,,Independenţa şi imparţialitatea magistratului sau tipuri de neutralitate a puterii judiciare”,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007.
5. Legislaţie:
6. Constituţia României
7. Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor;
8. Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara;
9. Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al
Magistraturii, nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor, publicat
în Monitorul Oficial nr. 815 din 8 septembrie 2005

Nr.
ore
2
2

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
1

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Valori etice fundamentale
Reglementări internaţionale şi interne cu relevanţă în materia
2
deontologiei judiciare
Exerciţiul
3
Caracterizare generală a Codului deontologic al magistraţilor
2
Studiul de caz
4
Independenţa - valoare etică fundamentală a magistratului
2
Lucrul în grup
5
Imparţialitatea — valoare etică fundamentală a magistratului
2
6
Integritatea — valoare etică fundamentală a magistratului
2
7
Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor
2
Bibliografie
1. Mona-Maria Pivniceru, Cătălin Luca, ,,Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane”,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
2. Florin Costiniu , ,,Codul deontologic al magistraţilor. Ghid de aplicare”, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2008
3. Vasile Morar, Moralităţi elementare”, Editura Paideia, Bucureşti, 2001
4. R. Chiriţă , ,,Independenţa şi imparţialitatea magistratului sau tipuri de neutralitate a puterii judiciare”,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007.
5. Legislaţie:
6. Constituţia României
7. Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor;
8. Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară;
Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, nr.
328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 815 din 8
septembrie 2005
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
domeniul juridic.
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.


 Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă
10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
20 septembrie 2018

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală
30,00%

verificare
Test scris
activitate seminar20%
Test scris, teme de casă, întrebări
70,00%
verificare periodică- 20%
teoretice
teme de casă – 30%
3,5 punte acumulate din evaluarea activităţilor periodice şi 1,5 puncte la evaluarea finală.
Nota 5 la examenul de verificare finală.
Titular de curs,
Lect. univ. dr. Florina Mitrofan

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Florina Mitrofan

Director de departament,
(prestator)
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

Director de departament,
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
DREPT CIVIL. Teoria generală a obligaţiilor, 2018-2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învățământ

Universitatea din Pitești
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie Publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist in domeniul juridic
IF

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
II 2.5 Semestrul II

Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor
Lect. univ. dr. Dumitru Văduva
Lect. univ. Sorina Ionescu
2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3
S/L/P
3.4 Total ore din planul de înv.
56
3.5
din care curs
28
3.6
S/L/P
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu 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, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
94
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Număr de credite
6

F/O

2
28
ore
20
18
18
3
6
4

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Cunoașterea elementelor „teoriei generale a dreptului” „dreptul roman”; „teoria
De curriculum
actului juridic civil”; „dreptul persoanelor”;
De competenţe
Capacități de analiză și sinteză.
4.

4.1
4.2

Condiţii (acolo unde este cazul)
Cunoașterea elementelor „teoriei generale a dreptului” „dreptul roman”; „teoria
De desfăşurare a cursului
actului juridic civil”; „dreptul persoanelor”;
De desfăşurare a laboratorului Capacități de analiză și sinteză.
5.

5.1
5.2

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6.

Competenţe specifice vizate

 Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice internationale

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al Însuşirea temeinică a cunoştinţelor de drept civil cu privire specială a izvoarelor de obligații
disciplinei
și a regimului lor juridic comun.
A. Obiective cognitive:

Dobândirea și aprofundarea noțiunii de obligație și a felurilor acestora; a izvoarelor obligațiilor; și
regimul general al obligațiilor si despre garanții.

7.2 Obiectivele specifice
1.
2.

B. Obiective procedurale
Corelarea aspectelor teoretice cu aspecte de procedura judiciara .
Identificarea corelației dintre dreptul material si cel procedural.
C. Obiective atitudinale

1.

8.

Respectarea normelor de drept privitoare la instituțiile juridice studiate
Identificarea interesului general al societatii si protejarea acestuia prin respectarea normelor
de drept

Conţinuturi

8.1. Curs

2

Noţiunea de obligaţie. Clasificarea obligaţiilor şi utilitatea evidenţierii
fiecărei clase de obligaţii.
I. Izvoarele obligaţiilor
1. Actul unilateral. Contractul. Noţiune, clasificare şi utilitatea punerii în
lumină a fiecărei clase de contracte. Libertatea contractuală.

3

Formarea contractului. Condiţii de fond. Capacitatea, consimţământul şi
viciile de consimţământ. Obiectul şi cauza.

1

4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

Nr.
ore
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Prelegere;
Dezbatere

Suport documentar

2

2
2

Nulitatea contractului. Efecte generale ale contractului
2 Faptul juridic licit izvor de obligaţii. – 2 ore
3. Delictul (răspunderea delictuală).
Noţiunea de răspundere civilă, corelaţia cu celelalte forme de
răspundere. Răspunderea civilă delictuală şi răspupnderea civilă
contractuală. Unitate sau diversitate. Felurile răspunderii civile delictuale.
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie. Condiţii. Prejudiciul,
fapta ilicită, culpa, raportul de cauzalitate.
Răspunderea pentru fapta altei persoane, a lucrurilor şi a animalelor
Repararea prejudiciului.

2

2

2
2

II. Regimul general al obligaţiilor.
Modalităţile obligaţiilor: obligaţiile supuse termenului sau condiţie; şi
obligaţiile complexe

2

Executarea obligaţiilor: executarea voluntară şi executarea silită a
obligaţiilor, în natură şi prin echivalent, Condiții, evaluarea prejudiciului
(clauza penală și arvuna).

2

Rezoluțiunea și rezilierea; Cauze de exonerare de răspundere.
Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorilor.
Transmiterea şi transformarea obligaţiilor. Cesiunea de creanţă
Transmiterea şi transformarea obligaţiilor. Subrogaţia, cesiunea
contractului, novaţia şi preluarea datoriei.
Stingerea obligaţiilor.
Restituirea prestaţiilor
III. Garanţiile.
Garanţiile personale.Fidejusiunea, garanţiile autonome.
Privilegiile şi garanţiile reale. Privilegiile.
Ipoteca. Dispoziţii generale. Felurile ipotecilor.
Concursul între creditori. Stingerea ipotecii. Executarea ipotecii
Gajul. Constituire, efecte.

2
2

4

Bibliografie
L. Pop, Ionuț-Florin Popa, St. Ioan-Vidu; Curs de drept civil, Obligații, Editura Universul Juridic, 2015; Ștefan Scurtu, Drept civil,
Regimul juridic general al obligațiilor Garantarea obligațiilor, Editura CH Beck, 2014; C. Stătescu, C. Bârsan, Drept civil. Teoria
generală a obligaţiilor, Editura Hamangiu, 2008. L. Popa, Tratat de drept civil. Obligaţiile. Vol. I. Regimul general al obligaţiilor,
Editura CH Beck, 2006. L. Popa, Tratat de drept civil. Obligaţiile. 2002. I. Dogaru, P. Drăghici, Drept civil român. Tratat vol III,
Teoria generală a obligaţiilor; C. Jugastru. Drept civil. Obligaţiile 2002

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
1

2

Noţiunea de obligaţie. Clasificarea obligaţiilor şi utilitatea evidenţierii
fiecărei clase de obligaţii.
I. Izvoarele obligaţiilor
1. Actul unilateral. Contractul. Noţiune, clasificare şi utilitatea punerii în
lumină a fiecărei clase de contracte. Libertatea contractuală.

Nr.
ore
1

3

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Dezbatere
Aplicaţii

Suport documentar

Formarea contractului. Condiţii de fond. Capacitatea, consimţământul şi
4
viciile de consimţământ. Obiectul şi cauza.
Nulitatea contractului. Efecte generale ale contractului
2. Faptul juridic licit izvor de obligaţii.
4
2
3. Delictul (răspunderea delictuală).
2
Noţiunea de răspundere civilă, corelaţia cu celelalte forme de
5
răspundere. Răspunderea civilă delictuală şi răspupnderea civilă
contractuală. Unitate sau diversitate. Felurile răspunderii civile delictuale.
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie. Condiţii. Prejudiciul,
2
6
fapta ilicită, culpa, raportul de cauzalitate.
Răspunderea pentru fapta altei persoane, a lucrurilor şi a animalelor
2
7
Repararea prejudiciului.
II. Regimul general al obligaţiilor.
4
Modalităţile obligaţiilor: obligaţiile supuse termenului sau condiţie; şi
obligaţiile complexe
8
Executarea obligaţiilor: executarea voluntară şi executarea silită a
obligaţiilor, în natură şi prin echivalent.Condiţii, evaluarea prejudiciului
(clauza penală şi arvuna)
Rezoluţiune şi rezilierea; cause de exonerare de răspundere.
4
Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorilor. Transmiterea şi
transformarea obligaţiilor. Cesiunea de creanţă
Transmiterea şi transformarea obligaţiilor. Subrogaţia, cesiunea
9
contractului, novaţia şi preluarea datoriei.
Stingerea obligaţiilor.
Restituirea prestaţiilor
III. Garanţiile.
4
Garanţiile personale.Fidejusiunea, garanţiile autonome.
Privilegiile şi garanţiile reale.
10
Ipoteca. Dispoziţii generale. Felurile ipotecilor.
Concursul între creditori. Stingerea ipotecii. Executarea ipotecii
Gajul. Constituire, efecte.
Bibliografie L. Pop, Ionuț-Florin Popa, St. Ioan-Vidu; Curs de drept civil, Obligații, Editura Universul Juridic, 2015; Ștefan Scurtu,
Drept civil, Regimul juridic general al obligațiilor Garantarea obligațiilor, Editura CH Beck, 2014; C. Stătescu, C. Bârsan, Drept civil.
Teoria generală a obligaţiilor, Editura Hamangiu, 2008. L. Popa, Tratat de drept civil. Obligaţiile. Vol. I. Regimul general al obligaţiilor,
Editura CH Beck, 2006. L. Popa, Tratat de drept civil. Obligaţiile. 2002. I. Dogaru, P. Drăghici, Drept civil român. Tratat vol III, Teoria
generală a obligaţiilor; C. Jugastru. Drept civil. Obligaţiile 2002
3

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competenţele dobândite la această disciplină sunt de natură să faciliteze pătrunderea studenţilor pe piaţa muncii în
diverse profesii: magistrat, avocat, consilier juridic, etc.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
17 septembrie 2018

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

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

-

Evaluare finală.

-participarea activă la seminar,
rezolvarea studiilor de caz;

- Evaluare periodica;

-Prezentarea orală a temei de
- gradul de încadrare în cerinţele
casă
impuse în ceea ce priveşte realizarea
temei de casă.
Comunicarea unor informatii utilizand corect limbajul juridic
Cunoasterea unor concepte de baza
Nota 5 la evaluarea finală
Titular de curs,
Lect. univ. dr. Dumitru VĂDUVA.

10.3 Pondere
din nota finală
50 %

30%

20%

Titular de seminar / laborator,
Lect. univ. dr. Sorina Ionescu

Data aprobării în Consiliul departamentului,
Director de departament, Director de departament,
28 septembrie 2018
(prestator)
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ 2
2018-2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea
Forma de învățământ

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator
Anul de studii
II 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept si Administratie Publica
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF
Drept penal. Partea generală 2
Lect.univ.dr.Cătălin Bucur
Lect.univ.dr.Cătălin Bucur
II 2.6 Tipul de evaluare E

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3
3.4 Total ore din planul de inv.
56
3.5
din care curs
28
3.6
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, 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
4.1
4.2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Cunoaşterea elementelor de drept penal partea generală 1
De competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5.1
5.2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Dotarea clasică a sălii de curs
De desfăşurare a seminarului
Dotarea clasică a sălii de seminar

2
28
ore
23
20
20
2
2
2

Competenţe specifice acumulate
C2. Aplicarea tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6.

seminar
seminar

F/O

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al
Familiarizarea studenților cu instituțiile juridice din materia dreptului penal, partea generală
disciplinei
A. Obiective cognitive
Asimilarea noţiunilor elementare de drept penal şi a conceptelor juridice de bază în
dreptul penal
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei; explicarea şi
interpretarea ideilor şi conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei
7.2 Obiectivele specifice
B. Obiective procedurale
1.
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice
Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice în domeniul dreptului
public.
C. Obiective atitudinale
Formarea conştiinţei juridice

1 /4

8.

Conţinuturi

Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor legislative
noi şi a jurisprudenţei în domeniu.
Nr.
ore
2

8.1. Curs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

INFRACTORUL
1.1.Noțiune
1.2.Importanță
PLURALITATEA DE INFRACTORI
2.1Noțiune
2.2.Participația penală
2.3.Autoratul și coautoratul
2.4.Instigarea
2.5.Complicitatea
2.6.Participația improprie
TRATAMENTUL PENAL AL PARTICIPAȚIEI
3.1.Preliminarii
3.2.Tratamentul penal în cazul participației proprii.
3.3.Tratamentul penal în cazul participației improprii
3.4.Tratamentul penal în cazul împiedicării săvârșirii infracțiunii
PEDEPSELE
4.1.Conceptul de pedeapsă
4.2.Noțiunea și trăsăturile pedepsei
4.3.Scopul pedepsei

2

FUNCȚIILE PEDEPSEI
5.1.Noțiune
5.2.Funcții

2

CATEGORII DE PEDEPSE
6.1.Noțiune
6.2.Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice
6.3.Pedepsele principale aplicabile persoanei juridice

2

PEDEPSELE COMPLEMENTARE
7.1.Noțiune
7.2.Pedepsele complementare aplicabile persoanei fizice
7.3.Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice

2

PEDEPSELE ACCESORII ȘI MĂSURILE DE SIGURANȚĂ
8.1.Noțiunea de pedepse accesorii
8.2.Aplicarea și executarea pedepselor accesorii
8.3.Noțiunea de măsuri de siguranță
8.4.Cadrul măsurilor de siguranță

2

RĂSPUNDEREA PENALĂ
9.1.Noțiune și caracterizare
9.2.Principiile răspunderii penale

2

INDIVIDUALIZAREA RĂSPUNDERII PENALE
10.1.Noțiune și cadru juridic
10.2.Formele și modalitățile de individualizare

2

CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ
11.1.Considerații generale
11.2.Amnistia
11.3.Prescripția răspunderii penale
11.4.Lipsa plângerii prealabile
11.5.împăcarea

2

CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ SAU MODIFICĂ EXECUTAREA
PEDEPSEI
12.1.Aspecte generale
12.2.Amnistia postcondamnatorie
12.3.Grațierea
12.4.Prescripția executării pedepsei

2

CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CONSECINȚELE CONDAMNĂRII
13.1.Noțiuni generale
13.2.Reabilitarea
RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORILOR ȘI A PERSOANELOR

2

2 /4

2

2

2

Metode de
predare
Dezbatere
Aplicaţii

Observaţii
Resurse folosite
Suport
documentar

JURIDICE
14.1.Considerații generale
14.2.Răspunderea penală a minorilor
14.3.Răspunderea penală a persoanelor juridice.
Bibliografie

Antoniu G., Bulai C., Chivulescu Gh., Dicţionar juridic penal, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976;

Antoniu G., Bulai C., Practică judiciară penală, vol.II, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1990;

Antoniu G., Codul penal român, comentat şi adnotat, partea generală, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1972;

Antoniu G., Raportul de cauzalitate în dreptul penal, Ed.Ştiinţifică, Bucureşti 1968;

Antoniu G., Tentativa, Ed.Tempus, Bucureşti, 1995;

Antoniu G., Vinovăţia penală, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1995;

Basarab M., Drept penal, Partea generală, vol.I, ediţia a III-a reeditată, Ed. Lumina Lex, 2001;

Bulai C., Bulai B.N., Manual de drept penal, Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2007;

Bulai C., Manual de drept penal, Partea generală, Ed. All Bucureşti, 1997;

Dobrinoiu V. şi colab., Drept penal, Partea generală, Ed.Europa Nova, Bucureşti 1997;

Dongoroz V. şi colab. Explicaţii teoretice ale codului penal român, vol.I, Ed.Academiei Române, 1969;

Dongoroz V. şi colab., Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol.II, Ed. Academiei Române, Bucureşti,
1970;

Dongoroz V., Drept penal – Tratat, reeditarea ediţiei din 1939, Ed.Societǎţii Tempus & Asociaţia românǎ de
ştiinţe penale, Bucureşti, 2000;

Ivan Gh., Drept penal, Partea generală, Ed.CH. Beck, Bucureşti 2008;

Mitrache C., Mitrache Cr., Drept penal român, Partea generală, Ed. Universul juridic, Bucureşti 2007;

Oancea I., Drept penal, Partea generală, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1971;

Pascu I., Drept penal, Partea generală, Vol. I, Ed.Europa Nova, Bucureşti, 2001;

Pascu I., Ivan S., Tâlhăria, Aspecte de teorie şi practică judiciară, Ed. M.J. 1992;

I.Ristea, Drept penal, Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p.60-65;

Stănoiu R.M.– Asistenţă juridică internaţională în materie penală, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1975;

Stănoiu R.M., Drept penal, Partea generală, Ed.Fundaţiei Hyperion, Bucureşti, 1999;

Zollyneack M., Drept penal, Partea generală, vol.I, Ed. Universităţii Al. Ioan Cuza Iaşi, 1975;

Bucur C, Drept penal, Partea generală, vol.1, Ed.Sitech, Craiova, 2015;

Bucur C, Drept penal, Partea generală, vol.1, Ed.Sitech, Craiova, 2017;

Bucur C, Teoria generală a infracțiunii și a răspunderii penale, Ed. Sitech, Craiova, 2015

Bucur C, Teoria generală a infracțiunii și a răspunderii penale, Ed. Sitech, Craiova, 2017
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii – Seminar
ore
predare
Resurse folosite
1
Seminar organizatoric
2
Suport
documentar
2
Infractorul – noțiuni generale.
2
3
Participația penală.
2
4
Conceptul de pedeapsă
2
Categorii de pedepse
2
5
6
Cadrul măsurilor de siguranță
2
Dezbatere
7
Răspunderea penală-Noțiune și caracterizare
2
Aplicaţii
8
Individualizarea judiciară a pedepselor
2
9
Cauzele care înlătură răspunderea penală
2
10 Liberarea condiționată
2
11 Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
2
12 Cauzele care înlătură consecințele condamnării
2
13 Minoritatea
2
14 Răspunderea penală a persoanei juridice
2
Bibliografie

Antoniu G., Bulai C., Chivulescu Gh., Dicţionar juridic penal, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976;

Antoniu G., Bulai C., Practică judiciară penală, vol.II, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1990;

Bulai C., Bulai B.N., Manual de drept penal, Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2007;

Bulai C., Manual de drept penal, Partea generală, Ed. All Bucureşti, 1997;

Dobrinoiu V. şi colab., Drept penal, Partea generală, Ed.Europa Nova, Bucureşti 1997;

Mitrache C., Mitrache Cr., Drept penal român, Partea generală, Ed. Universul juridic, Bucureşti 2007;

Oancea I., Drept penal, Partea generală, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1971;

Pascu I., Drept penal, Partea generală, Vol. I, Ed.Europa Nova, Bucureşti, 2001;

Pascu I., Ivan S., Tâlhăria, Aspecte de teorie şi practică judiciară, Ed. M.J. 1992;
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările
angajatorilor din domeniul vânzărilor

Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările
acestora
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
9.
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10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

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

- Evaluare scrisă în timpul semestrului;
- Evaluare finală.

-participarea activă la seminar,
rezolvarea studiilor de caz;

- Expunerea liberă a studentului;
- Chestionare orală sub formă de dialog.

10.3 Pondere din nota
finală
50%

20%

10.5
Seminar

-Prezentarea orală a temei de casă;
30%
- gradul de încadrare în cerinţele
-Chestionare orală.
impuse în ceea ce priveşte
realizarea temei de casă.
10.6 Standard minim de 2,5 puncte acumulate la evaluarea finală şi 2,5 puncte acumulate la seminar
performanţă
Data completării
19 septembrie 2018

Titular disciplină,
Lect.univ.dr. Cătălin Bucur

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

Director de departament,
(prestator)
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
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Titular de seminar,
Lect.univ.dr. Cătălin Bucur
Director de departament,
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
DREPT INTERNATIONAL PUBLIC 2
2018/2019

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea
Forma de învățământ

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studii
II 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie Publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF

Drept international public 2
Prof. univ. dr. Dumitru Diaconu
Prof. univ. dr. Dumitru Diaconu
II 2.6 Tipul de evaluare
E

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
4
3.2
3.4 Total ore din planul de inv.
56
3.5
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

din care curs
din care curs

2
28

2.7

Regimul disciplinei

S/O

3.3
3.6

seminar/laborator
seminar/laborator

2
28
ore
20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, 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
4.1
4.2

5.1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Cunoaşterea noţiunilor generale de drept internaţional public predate în semestrul I
De competenţe

Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Dotarea corespunzătoare a sălii de curs (tabla)
De desfăşurare a
Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
seminarului/laboratorului
Susţinerea lucrării de verificare şi rezolvarea temelor de casă
6. Competenţe specifice acumulate
C4. Interpretarea, corelarea si compararea institutiilor juridice din dreptul national, dreptul european si dreptul altor
state

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

5.2

20
20
2
6
1

7.

Obiectivele disciplinei
Cursul are la bază o bibliografie modernă şi amplă ce cuprinde doctrină şi legislaţie,
bibliografie accesibilă studenţilor. Scopul acestui curs consta in formarea notiunilor
7.1 Obiectivul general al
elementare de drept international public si a conceptelor juridice de baza in dreptul
disciplinei
international, formarea principiilor care stau la baza sistemului de relatii internationale, cat
si cunoasterea ideologiei juridice ca principala forma de exprimare a caracterului specific
al societatii internationale.
A. Obiective cognitive
7.2 Obiectivele specifice
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei
Cunoaşterea şi înţelegerea elementelor teritoriului şi reglementărilor internaţionale în
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8.

Conţinuturi

materie, a mecanismelor de drept diplomatic şi consular, reglementărilor privind tratatele
internaţionale, a procedeelor de soluţionare pe cale paşnică a diferendelor dintre state, a
mecanismelor de răspundere internaţională, a procedeelor de procedură jurisdicţională
penală internaţională.
B. Obiective procedurale
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice
Însuşirea modului de aplicare a normelor de drept internaţional public şi a
procedurilor specifice
Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice în domeniul dreptului
internaţional public
C. Obiective atitudinale
Conştientizarea creşterii importanţei dreptului internaţional public în contextul global
actual
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor
legislative noi şi a jurisprudenţei în domeniu.
Nr.
ore

8.1. Curs
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

1.Teritoriul în dreptul international public
1.1. Teritoriul de stat
1.2. Dreptul mării
1.3. Zona internaţională a spaţiilor submarine
1.4. Strâmtori şi canale maritime cu regim internaţional
1.5. Dreptul internaţional fluvial
1.6. Dreptul internaţional aerian
1.7. Dreptul internaţional spaţial
1.8. Zone polare
1.9. Zone cu regimuri juridice internaţionale speciale
2. Dreptul diplomatic şi consular
2.1. Autorităţile statale cu atribuţii în domeniul relatiilor externe
2.2. Misiunile diplomatice
2.3 Oficiile consulare
3.Tratatul internaţional
3.1. Noţiunea de tratat internaţional
3.2. Clasificarea tratatelor
3.3. Denumirea tratatelor
3.4. Structura tratatului
3.5. Condiţiile de validitate a tratatelor internaţionale
3.6. Încheierea tratatelor internaţionale
3.7. Rezervele şi declaraţiile la tratate
3.8. Limba de redactare a tratatelor
3.9. Intrarea in vigoare şi inregistrarea tratatelor
3.10. Efectele juridice ale tratatelor
3.11 Modificarea tratatelor
3.12. Încetarea sau suspendarea efectelor tratatelor
3.13. Nulitatea tratatelor internaţionale
3.14. Interpretarea tratatelor
4. Mijloace paşnice pentru soluţionarea diferendelor internaţionale
4.1. Consideraţii generale
4.2. Mijloacele politico-diplomatice
4.3. Mijloacele cu caracter jurisdicţional
4.4. Mijloace şi procedura de soluţionare paşnică în cadrul
organizaţiilor internaţionale
5. Folosirea legală a forţei potrivit dreptului internaţional
5.1. Mijloace de constrângere în relaţiile internaţionale
5.2. Folosirea legală a forţei armate împotriva actelor de agresiune
5.3. Dreptul statelor la autoapărare individuală sau colectivă
6. Răspunderea internaţională a statelor
7. Legile războiului. Dreptul umanitar.
7.1. Consideraţii generale
7.2. Categorii de persoane şi bunuri vizate de dreptul internaţional
umanitar
7.3. Metode şi mijloace de război interzise
7.4. Reguli generale de protecţie a victimelor conflictelor armate şi a
bunurilor cu caracter civil
8. Dreptul internaţional penal
8.1. Noţiuni introductive
8.2. Principii specifice dreptului internaţional penal
8.3. Infracţiuni internaţionale şi crime internaţionale
8.4. Terorismul internaţional
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Metode de
predare

Observaţii
Resurse
folosite

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

Prelegere
Dezbatere
Studiu de caz

Suport
documentar

8.5. Jurisdicţia penală internaţională
2
8.6. Curtea Penală Internaţională
Bibliografie
1. Dumitru Virgil Diaconu, Drept internaţional public, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005
2. Grigore Geamănu, Drept internaţional public, Vol. 1, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981
3. Grigore Geamănu, Drept internaţional public, Vol. 2, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983
4. Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public. Volumul 1, Ediţia 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2010
5. Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public. Volumul 2, Ediţia 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008
6. Ion Diaconu - Manual de Drept internaţional public, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007
7 Aurescu Bogdan, Năstase Adrian, Drept internaţional public, Ediţia 6, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011
8. Preda Mătăsaru Aurel, Tratat de drept internaţional public, Editia 2, Editura Hamagiu, Bucuresti, 2010
9. Năstase Adrian, Jura Cristian, Coman Florian, 14 Prelegeri de drept internaţional public, Editura C.H.Beck, Bucureşti,
2012
10. Adrian Năstas. Bogdan Aurescu. Drept internaţional public. Sinteze. Ediţia a 7 - a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012.
11. Andrei Poescu, Ion Diaconu. Organizaţii europene şi euroatlantice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009.
12. N. Lupulescu. Drept umanitar, Ed. C.H.Beck, 2009
13. Dumitru Diaconu. Curtea Penală Internaţională. Istorie şi realitate. Ed. All Beck, 1999
14. Dumitru Virgil Diaconu. Terorismul. Repere juridice şi istorice, Ed. All. Beck , Bucureşti, 2004
Nr. Metode de predare
Observaţii
8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
ore
Resurse folosite
1
1.Teritoriul în dreptul international public
2
1.10.
Teritoriul de stat
Studiul de caz
1.11.
Dreptul mării
Lucrare scrisă
1.12.
Zona internaţională a spaţiilor submarine
Teme de casă
1.13.
Strâmtori şi canale maritime cu regim internaţional
2
1.14.
Dreptul internaţional fluvial
2
1.15.
Dreptul internaţional aerian
1.16.
Dreptul internaţional spaţial
1.17.
Zone polare
1.18.
Zone cu regimuri juridice internaţionale speciale
3
2. Dreptul diplomatic şi consular
2
2.1. Autorităţile statale cu atribuţii în domeniul relatiilor externe
2.2. Misiunile diplomatice
2.3 Oficiile consulare
4
3.Tratatul internaţional
2
3.1. Noţiunea de tratat internaţional
3.2. Clasificarea tratatelor
3.3. Denumirea tratatelor
3.4. Structura tratatului
3.5. Condiţiile de validitate a tratatelor internaţionale
5
3.6. Încheierea tratatelor internaţionale
2
3.7. Rezervele şi declaraţiile la tratate
3.8. Limba de redactare a tratatelor
3.9. Intrarea in vigoare şi inregistrarea tratatelor
6
3.10. Efectele juridice ale tratatelor
2
Dezbaterea
3.11 Modificarea tratatelor
Lucrul în echipă
3.12. Încetarea sau suspendarea efectelor tratatelor
3.13. Nulitatea tratatelor internaţionale
3.14. Interpretarea tratatelor
7
4. Mijloace paşnice pentru soluţionarea diferendelor internaţionale
2
4.1. Consideraţii generale
4.2. Mijloacele politico-diplomatice
8
4.3. Mijloacele cu caracter jurisdicţional
2
4.4. Mijloace şi procedura de soluţionare paşnică în cadrul
organizaţiilor internaţionale
9
5. Folosirea legală a forţei potrivit dreptului internaţional
2
5.1. Mijloace de constrângere în relaţiile internaţionale
5.2. Folosirea legală a forţei armate împotriva actelor de agresiune
5.3. Dreptul statelor la autoapărare individuală sau colectivă
10 6. Răspunderea internaţională a statelor
2
11 7. Legile războiului. Dreptul umanitar.
2
7.1. Consideraţii generale
7.2. Categorii de persoane şi bunuri vizate de dreptul internaţional
umanitar
7.3. Metode şi mijloace de război interzise
7.4. Reguli generale de protecţie a victimelor conflictelor armate şi a
bunurilor cu caracter civil
12 8. Dreptul internaţional penal
2
8.1. Noţiuni introductive
8.2. Principii specifice dreptului internaţional penal
8.3. Infracţiuni internaţionale şi crime internaţionale
14
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8.4. Terorismul internaţional
2
8.5. Jurisdicţia penală internaţională
2
8.6. Curtea Penală Internaţională
Bibliografie
1. Dumitru Virgil Diaconu, Drept internaţional public, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005
2. Grigore Geamănu, Drept internaţional public, Vol. 1, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981
3. Grigore Geamănu, Drept internaţional public, Vol. 2, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983
4. Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public. Volumul 1, Ediţia 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2010
5. Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional public. Volumul 2, Ediţia 2, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008
6. Marţian Niciu, Drept internaţional public, Ed. Servosat, Arad, 2004
7. Dumitra Popescu. Adrian Năstase. Drept internaţional public, Ediţie revăzută şi adăugită, Casa de Editură Şansa SRL
Bucureşti 1997
8. Ion Diaconu - Manual de Drept internaţional public, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007
9 Aurescu Bogdan, Năstase Adrian, Drept internaţional public, Ediţia 6, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011
10. Preda Mătăsaru Aurel, Tratat de drept internaţional public, Editia 2, Editura Hamagiu, Bucuresti, 2010
11. Năstase Adrian, Jura Cristian, Coman Florian, 14 Prelegeri de drept internaţional public, Editura C.H.Beck,
Bucureşti, 2012
12. Adrian Năstas. Bogdan Aurescu. Drept internaţional public. Sinteze. Ediţia a 7 - a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012.
13. Bogdan Aurescu. Sistemul jurisdicţiilor internaţionale. Ed. All Beck, Bucureşti, 2005.
14. Andrei Poescu, Ion Diaconu. Organizaţii europene şi euroatlantice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009.
15. N. Lupulescu. Drept umanitar, Ed. C.H.Beck, 2009
16. Dumitru Diaconu. Curtea Penală Internaţională. Istorie şi realitate. Ed. All Beck, 1999
17. Dumitru Virgil Diaconu. Terorismul. Repere juridice şi istorice, Ed. All. Beck , Bucureşti, 2004
13
14

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 domeniul juridic, în special în domeniul consular şi diplomatic.
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă
10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
19 septembrie 2018

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

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

10.3 Pondere
din nota finală
50%

Evaluare finală

Evaluarea cunoştinţelor pe
parcursul seminarului prin
20%
participarea
activă
la
seminar,
chestionare orală, evaluare teme
rezolvarea studiilor de caz, realizarea
casă
temelor de casă.
Verificarea cunoştinţelor prin
30%
lucrare scrisă
2,5 puncte acumulate din evaluarea activităţilor periodice şi 2,5 puncte la evaluarea finală; Nota
5 la testul de verificare şi rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la lucrările de seminar
Titular de curs,
Prof.univ. dr. Dumitru Diaconu

Titular de seminar / laborator,
Prof.univ. dr. Dumitru Diaconu

Data aprobării în Consiliul departamentului,
Director de departament,
28 septembrie 2018
(prestator)
Lect. univ.dr. Daniela Iancu
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Director de departament,
(beneficiar),
Lect. univ.dr. Daniela Iancu

F1-REG-71-03

FIŞA DISCIPLINEI
CRIMINOLOGIE
anul universitar 2018-2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învățământ

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie Publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină)
Titularul activităţilor de seminar /
2.3
laborator/proiect
2.4 Anul de studii
II 2.5 Semestrul II

Criminologie
Lect.univ.dr. Carmina Tolbaru
Lect univ dr. Carmina Tolbaru
2.6 Tipul de evaluare

C

2.7

3. Timpul total estimat
3.1 Medie ore pe saptămână
3
3.2
din care curs
2
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
42
3.5
din care curs
28
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu 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, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină)
3.7
Total ore studiu individual
83
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5
4.

De curriculum

4.2

De competenţe

Gândire analitică, capacitate de sinteză, abilităţi de interpretare.

Condiţii (acolo unde este cazul)

De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

1
14
ore
28
28
14
2
2
9

Cunoaşterea elementelor de drept penal penal – parte generală, disciplină studiată
în anul II

5.1

6.

S/L/P
S/L/P

O

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1

5.

Regimul disciplinei

Sală dotată cu tabla și videoproiector
- Sală dotată cu tablă și videoproiector
- Participarea studenţilor la seminarii
- Rezolvarea studiilor de caz și a testelor grilă
- Respectarea termenelor de predare a temelor de casă

Competenţe specifice vizate
C2. Aplicarea tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic

 Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei
7.1.
Obiectivul
Înţelegerea cauzelor şi condiţiilor care determină apariţia fenomenului criminal, precum şi dobândirea
general al
de competenţe care privesc prevenirea şi combaterea infracţionalităţii

F1-REG-71-03

disciplinei
A. Obiective cognitive
Cunoaşterea domeniului de investigare criminologică
Înțelegerea corectă a sensului unor noțiuni precum crimă, criminal, criminalitate
2.
Cunoașterea și înţelegerea realității fenomenului criminal, a etiologiei acestuia
3.
Înțelegerea cauzelor criminalității și a factorilor generatori de criminalitate
4.
Înțelegerea corectă a a componentelor practicii anticriminale
5.
Rezolvarea corectă şi argumentată a cazurilor practice
B. Obiective procedurale
1.
Analiza și interpretarea diferitelor teorii privind fenomenul criminalității
2.
Aprofundarea noilor direcţii şi metode de cercetare criminologică
7.2.
3.
Interpretarea și aplicarea corectă a tehnicilor de investigație criminologică, precum și a
metodelor de cercetare în domeniu
Obiectivele
specifice
Interpretarea corectă a aparatului de politică penală, criticarea arargumentată a normativului
Idetificarea și evaluarea critică a mijloacelor de luptă împotriva fenomenului criminal,
adaptarea acestuia la realitatea socială
1.

C. Obiective atitudinale
Înțelegerea locului și rolului Criminologiei în studiul fenomenului criminalității
Dezvoltarea capacității de analiză a unui comportament criminal
Dezvoltarea abilităţii de înţelegere a modului în care se individualizează o sancţiune penală.
Manifestarea unei atitudini responsabile în scopul eficientizării practicii anti criminale
Promovarea valorilor științifice necesare adaptării și aplicării politicii preventiv represive în
domeniul luptei împotriva criminalității
Conţinuturi

8.

Introducere în studiul criminologiei . Domeniul de investigare

Nr.
ore
2

2

Obiectul, scopul, funcţiile şi definiţia Criminologiei

2

3

Mijloace şi tehnici de investigaţie criminologică

2

Fondatorii criminologiei și primele școli de factură
criminologică
Teorii şi curente criminologice contemporane
Factori individuali generatori de criminalitate
Factori de mediu sau sociali ai criminalităţii
Categorii şi forme de criminalitate

2

Principalele categorii de criminali

3

8.1. Curs
1

4
5
6
7
8
9

3
3
3
3

Metode de
lucru

Observaţii
Resurse folosite

Prelegere;
Dezbatere

Videoproiector,
Suport documentar.

2
10
Reacția socială împotriva criminalității
11
Elemente de victimologie
3
Bibliografie
T. Amza, Criminologie, Tratat de teorie şi politică criminologică, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004
S. Bogdan, Criminologie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009
T. Butoi,Psihologie judiciara si victimologie, Compendiu universitar, Ed. Solaris Print, 2011
T. Butoi, Criminologie, Ed. Solaris Print, 2009
V. Cioclei, Manual de criminologie, editia 6, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2016
E. Stancu, C. Aleca, Elemente de criminologie generala, Ed. Prouniversitaria, Bucuresti, 2014
Nr.
Metode de
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Proiect
ore
predare
Identificarea si intelegerea obiectului, scopului si funcţiilor
criminologiei. Trasarea domeniului de investigatie
1
2
criminologica si conturarea definiţiei Criminologiei
- dialogul
- dezbaterea
Identificarea mijloacelor şi tehnicilor de investigaţie
2
2
- explicatia
criminologică și înțelegerea modului de aplicare a acestora
- lucrul în
Interpretarea primelor teorii asupra criminalității prin raportarea
2
echipa
3
lor la evoluția în timp și corelarea acestora cu teoriile şi
- conversaţia
curentele criminologice contemporane
euristică
Determinarea raportului criminalitate - societate. Analiza
2
4
factorilor individuali și sociali ai criminalității
Identificarea formelor de criminalitate și a principalelor
2
5
categorii de criminali

Observaţii
Resurse folosite

teste grile, studii de
caz, test de
verificare

F1-REG-71-03

Identificarea principalelor forme de reacţie socială împotriva
2
criminalităţii. Înțelegerea raportului dintre criminologie şi
politica penală
Aspecte de victimologie. Înțelegerea fenomenului criminalităţii
2
7
feminine și a fenomenului de victimizare în rândul minorilor
Bibliografie
T. Amza, Criminologie, Tratat de teorie şi politică criminologică, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004
S. Bogdan, Criminologie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009
T. Butoi,Psihologie judiciara si victimologie, Compendiu universitar, Ed. Solaris Print, 2011
T. Butoi, Criminologie, Ed. Solaris Print, 2009
V. Cioclei, Manual de criminologie, editia 6, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2016
E. Stancu, C. Aleca, Elemente de criminologie generala, Ed. Prouniversitaria, Bucuresti, 2014
6

9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

Competentele dobandite la aceasta disciplina permit absolventilor sa lucreze ca avocati, notari, magistrati, consilieri
juridici.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar /
Laborator /
Proiect

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

- Evaluare finală - Probă scrisă întrebări teoretice şi aplicative

10%

-participarea activă la seminar prin
implicarea în rezolvarea studiilor de caz
și a testelor grilă supuse spre
dezbatere

- Activitate seminar – implicare
activă la lucrările de seminar,
prezentare şi susţinere liberă a
temei de casă

40%

- nivelul de implicare în soluţionarea
cazurilor practice

- Test de verificare

50 %

10.1 Criterii de evaluare
- însuşirea corectă a noţiunilor de
specialitate şi explicarea coerentă a
acestora
- nivelul de documentare şi gradul de
asimilare a cunoştinţelor

- gradul de încadrare în cerinţele
impuse în ceea ce priveşte rezolvarea
testului de verificare şi întocmirea
temei de casă.
10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării
19 septembrie 2018

1. Utilizarea corectă a limbajului de specialitate
2. Cunoaşterea conceptelor de bază specifice
3. Realizarea temei de casă
4. Nota 5 la evaluarea finală
Titular disciplină,
Lect.univ. dr. Carmina Tolbaru

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

Director de departament,
(prestator)
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

Titular de seminar / laborator / proiect,
Lect.univ. dr. Carmina Tolbaru
Director de departament,
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
Drept financiar si fiscal 2
2018-2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învățământ

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie Publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
II 2.5 Semestrul II

Drept financiar şi fiscal 2
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
Lect. univ. dr. Adriana Pîrvu
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3
3.2
din care curs
2
3.3
S/L/P
3.4 Total ore din planul de înv.
56
3.5
din care curs
28
3.6
S/L/P
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu 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, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Număr de credite
5

C/O

2
28
ore
28
14
14
6
7

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Cunoaşterea noţiunilor generale de drept financiar şi fiscal prezentate în semestrul
De curriculum
I.
De competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă
4.

4.1
4.2

5.1

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

5.2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Sala dotată cu tablă
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte
De desfăşurare a laboratorului
- Susţinerea testelor de verificare
- Respectarea termenelor de predare a temelor de casă
6. Competenţe specifice vizate
C2.Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al Insuşirea de către studenti a cunoştinţelor teoretice şi practice referitoare la dreptul fiscal, ca
disciplinei
parte a dreptului financiar, precum şi la controlul financiar.
A. Obiective cognitive
7.2 Obiectivele specifice1. Înţelegerea și cunoașterea noțiunilor de drept fiscal.
2. Asumarea corectă a noţiunilor cu care operează disciplina

1.

8.
8.1. Curs
1
2

Conţinuturi

B. Obiective procedurale
Corelarea normelor legale din domeniul dreptului fiscal cu cele din alte ramuri de drept
C. Obiective atitudinale
Respectarea normelor de drept privitoare la institutiile juridice studiate
Nr.
ore
1
3
3

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Introducere
Drept fiscal. Considerații introductive
Dreptul statului de a reglementa sistemul de impunere. Principii
3
și maxime ale impunerii
4
Teoria generală a impozitelor și taxelor
3
5
Impozitele directe
3
6
Impozitele indirecte
3
Individualizarea obligațiilor fiscale și procedura soluționării
3
7
contestațiilor formulate împotriva actelor administrativ fiscale
Prelegere
Stingerea obligațiilor fiscale prin plată, compensare, restituire și
3
Suport documentar
8
Dezbatere
alte modalități
9
Executarea silită a obligațiilor fiscale
3
10 Controlul fiscal
3
Bibliografie
1. Marian Tudor, Daniela Iancu, Adriana Pîrvu, Drept financiar și fiscal. Teoria generală a impozitelor si taxelor.
Procedură fiscală Editura Universității din Pitești, în curs de publicare
2. Cosmin Flavius Costaș, Drept fiscal, Editura Universul Juridic, București, 2016
3. Cristina Oneț, Dreptul finanțelor publice, Editura Universul Juridic, București, 2015
4. Dan Drosu Şaguna, Drept fiscal, ediţia a 5-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2013
5. Marian Tudor, Daniela Iancu, Andreea Draghici, Drept financiar, Editura Universitatii din Pitesti, 2009
6. Adam Dragoi, Ioan Lazar, Drept financiar, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008
7. Emil Balan, Drept financiar, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2007
8. Petică Roman Doina, Dreptul finanţelor publice, Editura Alma Mater, Sibiu, 2007
Legislație
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
ore
predare
Resurse folosite
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a
1
2
competenţelor vizate, distribuirea temelor si a referatelor
Dreptul fiscal. Considerații introductive,
6
Dreptul statului de a reglementa sistemul de impunere. Principii
2
și maxime ale impunerii
Teoria generală a impozitelor și taxelor
3
Impozitele directe
4
Explicația
Suport documentar
4
Impozitele indirecte
4
Referate
Individualizarea obligațiilor fiscale și procedura soluționării
4
contestațiilor formulate împotriva actelor administrativ fiscale
5
Stingerea obligațiilor fiscale prin plată, compensare, restituire și
alte modalități
6
Executarea silită a obligațiilor fiscale
4
7
Controlul fiscal
4
Bibliografie
1. Marian Tudor, Daniela Iancu, Adriana Pîrvu, Drept financiar și fiscal. Teoria generală a impozitelor si taxelor.
Procedură fiscală Editura Universității din Pitești, în curs de publicare
2. Cosmin Flavius Costaș, Drept fiscal, Editura Universul Juridic, București, 2016
3. Cristina Oneț, Dreptul finanțelor publice, Editura Universul Juridic, București, 2015
4. Dan Drosu Şaguna, Drept fiscal, ediţia a 5-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2013
5. Marian Tudor, Daniela Iancu, Andreea Draghici, Drept financiar, Editura Universitatii din Pitesti, 2009
6. Adam Dragoi, Ioan Lazar, Drept financiar, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008
7. Emil Balan, Drept financiar, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2007
8. Petică Roman Doina, Dreptul finanţelor publice, Editura Alma Mater, Sibiu, 2007
Legislație
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioar
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
•
Competenţele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface așteptările angajatorilor din domeniul
juridic, ale asociațiilor profesionale etc.

Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării
19 septembrie 2018

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

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

-

Evaluare finală.

-participarea activă la seminar,
rezolvarea studiilor de caz;

- Evaluare periodica;

-Prezentarea orală a temei de
- gradul de încadrare în cerinţele casă
impuse în ceea ce priveşte realizarea
temei de casă.
Comunicarea unor informatii utilizand corect limbajul juridic
Cunoasterea unor concepte de baza in domeniul dreptului fiscal
Nota 5 la evaluarea finală
Titular de curs,
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament,
28 septembrie 2018
(prestator)
Lect. dr. Daniela Iancu

10.3 Pondere
din nota finală
50 %

30%

20%

Titular de seminar / laborator,
Lect. univ. dr. Adriana Pîrvu

Director de departament,
(beneficiar),
Lect. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI

Educaţie fizică, 2018-2019

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea
Forma de învățământ

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator
Anul de studii
II 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi administraţie publică
Drept
Licenţă
Drept /Specialist în domeniul juridic
IF
EDUCAŢIE FIZICĂ

II

LECT. UNIV. DR. NAIBA GEORGE OCTAVIAN
2.6 Tipul de evaluare
C
2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Medie ore pe saptămână
1
3.2
S.I.
3.3
3.4 Total ore din planul de inv.
14
3.5
S.I.
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
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, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
11
3.8
Total ore pe semestru
25
3.9
Număr de credite
1
4.1
4.2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe
-

5.1

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a seminarului


Competenţe profesionale

1
11
ore
1
3
1
2
2
2

Teren Sport Bitum/iarbă, Sală Fitness/Sală Sport, "Gh. Doja" Nr. 41,
Piteşti; mingi, vestuţe de departajare, jaloane, cercuri, competuri şi alte
materiale auxiliare

Competenţe specifice acumulate

6.











Competenţe
transversale

S
S

O

Însuşirea sistemului de cunoştinţe pentru practicarea într-un mod plăcut a jocurilor de baschet, fotbal, tenis
de câmp;
Însuşirea spiritului de fair-play, socializare şi respect pentru cei din jur;
Întreţinerea şi îmbunătăţirea condiţiei fizice şi a sănătăţii;
Modelarea corpului într-un mod armonios şi viguros;
Formarea competenţelor necesare practicării sportului şi mişcării la nivel de plăcere şi sano-genetic;
Utilizarea limbajului de specialitate în relaţiile de comunicare;
Valorificarea informaţiilor, mijloacelor şi metodelor specifice şi nespecifice, pentru dezvoltarea capacităţii
motrice generale şi specifice disciplinei sportive, în concordanţă cu particularităţile de vârstă, de sex şi de
nivel de pregătire;
Adoptarea unui comportament adecvat în relaţiile interpersonale şi de grup, bazat pe respect şi fair-play;
Valorificarea la nivel maxim, în concursuri şi competiţii sportive, a potenţialelor fizic, tehnico-tactic,
psihologic şi teoretic
Manifestarea unei atitudini pozitive pentru cultivarea simţului estetic şi a sensibilităţii la cultură

 CT1. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
CT2. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al
Conştientizarea rolului şi importanţei practicării exerciţiilor fizice cât şi îmbunătăţirea stării
disciplinei

1 /4

generale de sănătate;
OS1 - cuprinderea tuturor studenţilor în practicarea sistematică şi independentă a
exerciţiilor fizice şi a sporturilor preferate;
OS2 - formarea convingerilor şi deprinderilor de practicare independentă a exerciţiilor
fizice şi a sporturilor preferate, în scop igienic, deconectant;
OS3 - însuşirea cunoştinţelor în vederea realizării capacităţii de organizare a sarcinilor
care le vor avea ca organizatori de activităţi educative cu caracter sportiv;
OS4 - îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate, a vigorii fizice, psihice precum şi a
dezvoltării corporale armonioase;

7.2 Obiectivele specifice

8.

Conţinuturi

OS5 - ridicarea nivelului general de motricitate şi însuşirea elementelor de bază din
practica unor ramuri sportive;
OS6 - formarea şi consolidarea unui sistem de cunoştinţe practice şi teoretice (didactice,
metodice, tehnice, organizatorice) în concordanţă cu sarcinile generale ale învăţământului
superior;
OS7 - modelarea stărilor psihocomportamentale şi transpunerea acestora în practica vieţii
sociale ( fair-play, spirit de echipă, responsabilitate, perseverenţă, hotărâre, încredere,
stăpânire de sine, etc.;
OS8 - formarea unei conduite favorabile şi a unui stil de viaţă sănătos, mental şi fizic prin
practicarea activităţilor cu specific sportiv;
OS9 - desfăşurarea unor activităţi sportive care să contribuie la menţinerea unui aspect
fizic plăcut;
OS10 - stimularea interesului pentru sport şi mişcare, ca modalitate de menţinere a stării
de sănătate şi de influenţare a unei evoluţii corecte şi armonioase a organismului.
Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

8.2. Aplicaţii – Seminar

Metode de predare

Verificarea capacităţii motrice generale de viteză, rezistenţă, forţă,
îndemânare/coordonare;
Prezentarea unui conţinut teoretic minimal vizând jocurile sportive fotbal,
baschet, handbal şi volei, valenţele si trăsăturile lor specifice, realizarea
instructajului pentru protecţia muncii, prezentarea obiectivelor si a
cerinţelor disciplinelor predate, susţinerea testărilor iniţiale;
Jocuri pe spaţii reduse de 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, Fotbal, Tenis, Badminton;

Metode
conversaţia,
demonstraţia,
observaţia

Observaţii
Resurse folosite
4 ore

Susţinerea eficientă a efortului specific solicitărilor în lecţia de
educaţie fizică şi sport şi întreceri.
Calităţi motrice specifice:
Viteza: de reacţie faţă de: minge, partener, adversar; de execuţie a
deplasărilor, săriturilor şi a procedeelor tehnice de bază
Forţă explozivă la nivelul trenului inferior
Rezistenţă la efort mixt
Îndemânare în manevrarea obiectului de joc

Metode
–
conversaţia,
demonstraţia,
exersarea,
observaţia, imitaţia,
modelarea.

4 ore

Utilizarea adecvată în întreceri / concursuri a procedeelor tehnice
însuşite.
Handbal: procedee tehnice:
în apărare:
poziţia fundamentală: înaltă, medie, joasă, deplasare laterală pe
semicerc cu paşi adăugaţi, către dreapta şi către stânga, deplasare cu
paşi adăugaţi, către înainte şi către înapoi, alergare laterală către
dreapta şi către stânga, schimbarea direcţiei din alergarea laterală şi
deplasarea laterală cu paşi adăugaţi, săriturile pe un picior din deplasare
şi pe ambele picioare, de pe loc şi din deplasare
în atac:
în jocul fără posesia mingii:
poziţia fundamentală, alergare de viteză, schimbarea tempoului,
alergării, oprirea şi demarcarea, alergare laterală, schimbările de direcţie
din alergarea normală şi laterală, săriturile pe un picior din deplasare şi
pe ambele picioare de pe loc şi din deplasare, deplasarea pe semicerc.
în jocul cu posesia mingii:

Metode
–
conversaţia,
demonstraţia,
exersarea,
observaţia, imitaţia,
modelarea.

4 ore

8.1. Curs
Bibliografie
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–

pasele de pe loc şi din deplasare: cu o mână şi cu ambele mâini de jos,
de sus, din lateral, directe şi cu pământul, la diferite distanţe şi către
diferite direcţii
driblingul pe loc şi în deplasare: cu variaţia înălţimii şi a ,tempoului
alergării, cu fiecare mână, cu viteză maximă, cu fiecare mână, driblingul
cu schimbarea direcţiei: cu trecerea mingii prin spate, cu fiecare mână,
aruncările la poarta de pe loc, din deplasare:
HANDBAL Acţiuni tactice individuale de atac:
demarcarea pentru intrarea în posesia mingii;
deplasarea in teren, pătrunderea;
dribling, fenta de pasare, de depăşire şi de aruncare;
depăşirea şi aruncarea la poarta sau pasarea mingii;
Acţiuni tactice individuale de apărare:
marcajul între atacant şi poarta;
marcajul între atacant şi minge, apărarea om la om, lansarea
contraatacului.
VOLEI Procedee tehnice însuşite anterior
poziţia fundamentală: înaltă, medie, joasă, deplasare laterală cu paşi
adăugaţi, către dreapta şi către stânga, deplasare cu paşi adăugaţi,
către înainte şi către înapoi, alergare laterală către dreapta şi către
stânga, schimbarea direcţiei din alergarea laterală şi deplasarea laterală
cu paşi adăugaţi, săriturile pe un picior din deplasare şi pe ambele
picioare, de pe loc şi din deplasare
pasele de pe loc şi din deplasare cu ambele mâini de jos, de sus, din
lateral, la diferite distanţe şi către diferite direcţii, dublajul.
preluarea din serviciu, din atac, pase înalte, scurte, lovitura de atac,
serviciul.
VOLEI Acţiuni tactice individuale de atac:
orientarea preluării către zona în care se află ridicătorul;
orientarea serviciului în zone precizate;
adaptarea loviturii de atac ca forţă şi direcţie în funcţie de traiectoria
mingii.
Acţiuni tactice individuale de apărare:
plasamentul adecvat în zona proprie la primirea serviciului;
plasamentul în zona proprie la efectuarea serviciului coechipierilor;
anticiparea şi plasarea eficientă pe direcţia mingii transmisă de adversar
blocajul individual;
supravegherea mingii preluată / transmisă de parteneri şi intervenţia în
cazul execuţiilor impuse.
Verificare practică: Norme de control specifice
Handbal
Testare – dribling printre jaloane, aruncare la poartă prin procedeu la
alegere. Pasă plecare pe contraatac, reprimire dribling şi aruncare la
poartă din săritură.
Fotbal
Testare – dribling printre jaloane, şut la poartă. Pasă plecare pe
contraatac, reprimire dribling şi şut la poartă din afara careului. Joc
bilateral.
Volei
Testare – pase in doi de sus si de jos, pase la perete număr de repetări.
Pasă plecare pe contraatac, lovitura de atac . Joc bilateral.
Baschet
Testare – dribling printre jaloane, aruncare la cos prin procedeu la
alegere. Pasă plecare pe contraatac, reprimire dribling şi aruncare la
cos din săritură. Joc bilateral

Metode - practice,
intuitive, verbale şi
evaluative.

2 ore

Total 14 ore
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Bibliografie
*** Regulamente pe ramuri de sport – Atletism, Baschet, Badminton, Handbal, Fotbal, Volei, elaborate de Federaţiile
sportive.
Branga, D., (1994), Jocuri de mişcare, Eitura Sport – Turism, Bucureşti.
Crăciun, Şt. M., (1984), Exerciţiul fizic, izvor de sănătate, Editura Sport-Turism, Bucureşti.
Drăgan, I., (2010), Din secretele sănătăţii cei 2 M Mişcarea şi Mâncarea, Editura Bogdana, Bucureşti.
Mihăilescu, L., Mihăilescu, N., (2006), Atletism în sistemul educaţional, Editura Universităţii din Piteşti.
Niculescu, I., (2003), Jocuri dinamice, Editura Universităţii din Piteşti.
Opriş Florentina, (2012), Sport, Dietă & Vedete, Editura Litera, Bucuresti.
Stoica Alina, (2004), Gimnastică aerobică, Fundamente teoretice şi practico-metodice, Editura Brend,
Bucuresti.
Vladu, L., Marinescu, A., Amzăr, L., (2008), Sănătate prin sport, Editura Universităţii Craiova.
Zapletal, M., (1980), Mică enciclopedie a jocurilor, Editura Sport – Turism.
http://fr.groups.yahoo.com/group/fan_sanatate_grup_pe_internet/message/283
http://www.plantelevietii.ro/greutate.html
http://www.florentina.ro/index.php?cat_id=371

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cerintele actuale ale societăţii, cu nevoia studenţilor de compensare a
muncii intelectuale intensive şi mai ales de menţinere a unei stări de sănătate optime. Considerăm că incluziunea
studenţilor de piaţa muncii este condiţionată si de capacitatea fizică de a depune efort, de capacitatea de socializare,
de starea de sănătate bună, de adoptare a unui stil de viaţă sănătos, acestea fiind unele din efectele participării
studenţilor la orele de educaţie fizică universitară.
9.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5
Laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

EVALUARE FINALA

30

PREZENTĂ
EVALUARE PERIODICĂ
ACTIVITATE SEMINAR

10.6 Standard minim de
performanţă

10.3 Pondere din
nota finală

INREGISTRARE PREZENTĂ
TESTARE
TESTARE

20
20
30

Achiziţionarea cel puţin a primelor 5 puncte componente ale competenţelor profesionale
precizate mai sus.

Promovarea studenţilor scutiţi medical (SM), se va face pe baza îndeplinirii cerinţelor precizate în Procesul
Verbal: prezenţa la oră în echipament sportiv, prezentare SM, scutit medical total sau parţial, activitate de şah
sau gimanstică medicală (după caz); Evaluarea finală se va realiza după caz, prin competiţii de şah sau
prezentare orală a unui referat cu temă prestabilită de către cadrul didactic, cu trimitere specifică asupra activităţii
de Educaţie Fizică şi Sport.
La finalul semestrului procentajul se va transforma în calificativ ADMIS/RESPINS.
Data completării
19 septembrie 2018

Titular disciplină,
Lect. univ. dr. Naiba George

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Naiba George

Director de departament,
Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
Prof. univ. dr. M. Crețu
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
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FIŞA DISCIPLINEI
DREPT ELECTORAL
2018/2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea
Forma de învățământ

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studii
II 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie Publică
Drept
Licenţă
Drept/ Specialist în domeniul juridic
IF
Drept electoral
Lect. univ. dr. Andra Puran
Lect. univ. dr. Andra Puran
II 2.6 Tipul de evaluare
C

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3
3.2
din care curs
2
3.3
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de inv.
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, 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

C/A
1
14
ore
20
20
14
4
-

4.
4.1
4.2

5.1
5.2

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Cunoaşterea elementelor generale privind drepturile electorale fundamentale şi
De curriculum
sistemul electoral studiate în anul I la materia ”Drept constituţional şi instituţii
politice”
De competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Dotarea corespunzătoare a sălii de curs (tabla)
De desfăşurare a
Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
seminarului/laboratorului
Susţinerea lucrării de verificare şi rezolvarea temelor de casă
Competenţe specifice acumulate
C3. Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice internationale

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6.

7.

Obiectivele 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
7.1 Obiectivul general al
noţiunilor în acest domeniu de către studenţi, privind dreptul de vot, dreptul de a fi ales,
disciplinei
dreptul de a alege si a fi ales in Parlamentul European precum şi sistemul electoral
românesc.
A. Obiective cognitive
Înţelegerea principiilor care stau la baza sistemului electoral românesc
7.2 Obiectivele specifice
Cunoaşterea evoluţiei drepturilor electorale în reglementările româneşti
Cunoaşterea reglementărior privind drepturile electorale fundamentale ale cetăţenilor
români
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1.
2.

8.

Conţinuturi

Cunoaşterea şi înţelegerea sistemului alegerilor în România
B. Obiective procedurale
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice
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
Nr.
ore
2

8.1. Curs

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Sistemul electoral
1.1.Conceptul de sistem electoral
1.2.Drepturile electorale in Constitutiile romanesti
Drepturile electorale ale cetăţenilor români
2
2.1.Consideratii privind drepturile electorale
2.2. Dreptul de vot
2
Prelegere
Suport
2.3. Dreptul de a fi ales
Dezbatere
documentar
2.4.Dreptul de a alege si de a fi ales in Parlamentul European
Studiu de caz
3
Scrutinul
2
4
Alegerea membrilor Parlamentului României
2
5
Alegerile prezidenţiale
2
6
Alegerile locale
2
7
Referendumul
2
Gheorghe Iancu, Vald Alexandru Iancu, Drept electoral, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015
Gheorghe Iancu, Drept electoral, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2012
Andreea Draghici, Andra Dascalu, Drept electoral, Editura Universitatii din Pitesti, 2010
Ion Deleanu, Instututii şi proceduri constitutionale, Colectia Tratat, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Drept parlamentar românesc, Colectia Manuale Beck, Editura C.H. Beck, Bucureşti,
2006
Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constitutional şi institutii politice, Editia a XII a, volumul I, Colectia Curs
Universitar, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
Gârleanu Ion, Drept electoral, Editura Pământul, 2005
Mihai Constantinescu ş.a, Constituţia României revizuită - comentarii şi explicaţii, Ed.All Beck, Bucureşti 2004
Ionescu Cristian, Drept constituţional şi instituţii politice, vol.I şi II, Ed.All Beck, Bucureşti 2004
Ion Rusu, Drept constitutional şi institutii politice, Editia a IV-a revazuta şi adaugita, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2004
Andreescu Marius, Andra Puran, Drept constituţional, Ed. Sitech, Craiova, 2012
Constituţia României din 1991
Legea partidelor politice nr 14/2003
Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice şi a campaniilor electorale
Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfasurarea referendumului
Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui Romaniei
Nr. Metode de predare
Observaţii
8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
ore
Resurse folosite
1
Sistemul electoral
2
2
Drepturile electorale ale cetăţenilor români
2
3
Scrutinul
2
Studiul de caz
Dezbaterea
4
Alegerea membrilor Parlamentului României
2
Lucrare scrisă
Lucrul în echipă
Teme de casă
5
Alegerile prezidenţiale
2
6
Alegerile locale
2
7
Referendumul
2
Bibliografie
Gheorghe Iancu, Vald Alexandru Iancu, Drept electoral, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015
Gheorghe Iancu, Drept electoral, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2012
Andreea Draghici, Andra Dascalu, Drept electoral, Editura Universitatii din Pitesti, 2010
Andreescu Marius, Andra Puran, Drept constituţional, Ed. Sitech, Craiova, 2012
1

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 domeniul juridic.
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare
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10.3 Pondere din nota
finală

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

Evaluare finală
Probă scrisă

30%

10.4 Curs

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
Data completării
19 septembrie 2018

4,5 puncte acumulate din evaluarea activităţilor periodice şi 0,5 puncte la evaluarea finală;
Nota 5 la fiecare dintre activităţile vizate.
Titular disciplină,
Lect. univ. dr. Puran Andra

Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament,
28 septembrie 2018
(prestator)
Lect. univ.dr. Daniela Iancu
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Titular de seminar / laborator / proiect,
Lect. univ. dr. Puran Andra

Director de departament,
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
Practica de specialitate, 2018-2019

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea
Forma de învățământ

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de laborator
Anul de studii
II 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie Publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist în domeniul juridic
IF
Practică de specialitate
Lect. univ. dr. Carmina Tolbaru
2

2.6 Tipul de evaluare C

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
30
3.2
din care curs
3.3
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de inv.
90
3.5
din care 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, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină)
3.7
Total ore studiu individual
3.8
Total ore pe semestru
90
3.9
Număr de credite
3

4.1

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Parcurgerea disciplinelor Teoria generală a dreptului, Drept civil, Organizarea
profesiilor juridice, Deontologia magistratului
De curriculum

4.2

De competenţe

4.

5.

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1

De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6.

Competenţe acumulate la disciplinele: Teoria generală a dreptului, Drept civil,
Organizarea profesiilor juridice, Deontologia magistratului

-

Competenţe specifice acumulate
C5.5. Elaborarea de proiecte profesionale utilizând legislatia, doctrina si jurisprudenta
C5.4. Evaluarea critica a textelor din legislatie, doctrina si jurisprudenta, referitoare la o problema de drept
concretă
C5.2. Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului (legislatia,
doctrina si jurisprudenta), referitoare la o problema de drept concretă
C5.1. Identificarea surselor de informare în domeniul dreptului (legislatiei, doctrinei si
jurisprudentei), aplicabile la o problema de drept, inclusiv utilizarea bazelor de date
juridice
C5.3. Selectarea informatiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme concrete

-
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O

ore

7.

Obiectivele disciplinei
Practica de specialitate se desfăşoară în baza convenţiilor de practică încheiate cu
7.1 Obiectivul general al
instanţe judecătoreşti, parchete, cabinete de avocatură, notariate, autorităţi ale
administraţiei publice locale şi vizează corelarea teoriei cu aplicarea în practică a normelor
disciplinei
juridice.
A. Obiective cognitive
Cunoaşterea conţinutului normelor referitoare la organizarea și funcționarea instanțelor
judecătorești, a Ministerului Public, a profesiei de avocat, consilier juridic, notar public şi
executor judecătoresc
Însuşirea unui mod de gândire logico-juridic corect
Cunoașterea regulilor de deontologie specifice fiecărei profesii juridice

7.2 Obiectivele specifice

B. Obiective procedurale
Deprinderea studenţilor în utilizarea codurilor, a unor legi speciale etc.
Dezvoltarea capacității de a culege, verifica, analiza, sintetiza şi interpreta informaţii din
domeniul juridic
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice
C. Obiective atitudinale
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor legislative
noi şi a jurisprudenţei
Formarea abilităţilor de a lucra în echipă
Promovarea și respectarea regulilor de deontologie profesională

8.

Conţinuturi

8.1. Curs -

Nr.
ore

8.2. Practică - Tematica

Nr.
ore

Metode de
lucru

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Observaţii
Resurse folosite

Întâlnire organizatorică: prezentarea obiectivelor
disciplinei, a competențelor vizate, a modalităților de
evaluare
Organizarea şi conducerea instanţelor judecătoreşti şi a
2
- dialogul
Ministerului Public
- dezbatere
Organizarea si funcţionarea profesiei de avocat, consilier
56
3
- lucru în
Cazuri practice
juridic, notar public şi executor judecătoresc
ore
echipa
4
Reguli de deontologie ce guvernează profesiile juridice
Activitatea compartimentelor auxiliare de specialitate ale
5
instanțelor judecătorești
6
Circuitul dosarelor la instanţele de judecată
7
Probele şi mijloacele de probă
Bibliografie
I. LEŞ, Organizarea sistemului judiciar românesc, Editura All Beck, Bucureşti 2005
F. MĂGUREANU, G. MAGUREANU POPTEAN, Organizarea sistemului judiciar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009
V.M. CIOBANU, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. I, vol. II, Editura Naţional, Bucureşti, 1996
I. DELEANU, Tratat de procedură civilă, vol. I, vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
I. LES, Tratat de drept procesual civil , Universul Juridic, Bucureşti, 2010
A. TABACU, Drept procesual civil, NCPC, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2015
M. TĂBÂRCĂ, Drept procesual civil, vol. I, ediţia a II a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014
M. Udroiu, Fișe de procedura penală, Ed Universul Juridic, București, 2016
I.Neagu, Drept procesual penal, Partea generală, Tratat, Ed. Global Lex, Bucureşti, 2010
A. Crişu, Drept procesual penal, Ediţia a IV-a, revizuită şi actualizată. Ed. Hamangiu 2013
Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor
Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara
Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Legea nr.36/1995 - legea notarilor publici si a activităţii notariale
Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
Legea nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti
Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic
Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor si
procurorilor.
1
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9.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului


Competenţele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface așteptările angajatorilor din domeniul
juridic și ale asociațiilor profesionale.

10.

Evaluare

Tip activitate

10.4
Practică
10.5
Seminar/
Laborator

10.2 Metode de evaluare

10.3
Pondere
din nota
finală

Evaluare finală (elaborare proiect de
practică)

100%

-

-

10.1 Criterii de evaluare

- corectitudinea şi exhaustivitatea cunoştinţelor;
- gradul de asimilare a limbajului de specialitate.
-rezolvarea cazurilor practice
- gradul de încadrare în cerinţele impuse în ceea
ce priveşte realizarea proiectului de practică
-

10.6. Standard minim
de performanţă

1. Prezentarea proiectului de practică
2. Nota 5 la evaluarea finală

Data completării
19 septembrie 2018

Titular disciplină,

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

Titular de seminar,
Lect. dr. Carmina Tolbaru

Director de departament,
(prestator)
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
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Director de departament,
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
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FIŞA DISCIPLINEI
Limba franceză
anul universitar 2018-2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învățământ

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept si Administratie Publica
Drept
Licenţă
Drept/Specialist in domeniul juridic
IF

2. Date despre disciplină
Limba franceză
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect.univ.dr. Angela Iconaru
2.4 Anul de studii

II

2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
3.4 Total ore din planul de înv.
28
3.5
din care curs
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual

V

-

2.7

Regimul disciplinei

3.3
3.6

S/L/P
S/L/P

Liber
aleasă
2
28
22
ore
10
4
4
2
2

Studiu 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, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
22
3.8
Total ore pe semestru
50
3.9
Număr de credite
2

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Nivel de competenţă lingvistică A2- B1 conform Cadrului European Comun de
De curriculum
Referinţă pentru Limbi

Capacitatea de analiză şi sinteză

Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului şi a conceptelor domeniului
de studiu
De competenţe

Capacitatea de a utiliza inducţia şi deducţia

Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei
Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă

4.
4.1

4.2

5.1
5.2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
dotarea sălii de seminar cu tablă /
De desfăşurare a laboratorului
casetofon/laptop/mp3 player pentru audiţii.

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6.

flipchart

şi

cretă

/

marker;

Competenţe specifice vizate

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 Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile
disciplinei
principale din texte complexe pe teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii tehnice din
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7.2 Obiectivele specifice

8.

specialitatea sa. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă cu un
vorbitor nativ. Poate să acţioneze şi să execute sarcini profesionale, în mediul din
specialitatea sa, pe baza comunicării lingvistice. Poate să utilizeze limba cu eficacitate în
viaţa socială, profesională sau academică.
A. Obiective cognitive Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral
sau în scris, în contexte profesionale sau socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de
complexitate mediu
B. Obiective procedurale Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea
ameliorării propriei competenţe lingvistice, inclusiv plurilingvă, în functie de nevoile
specifice, prin munca în echipă sau în autonomie
C. Obiective atitudinale Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale
profesiei pentru care se pregătesc prin programul de studii urmat; Să-şi aprofundeze
noţiunile fundamentale despre civilizaţia franceză şi europeană.

Conţinuturi

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Le témoignage ; le témoin ; l’interrogation indirecte
Les droits de l’enfant ; l’infinitif ; le régime prépositionnel des
verbes
Le droit du travail ; le contrat.
La mise en relief ; la phrase emphatique.
Test de verificare

Nr.
ore
4
4
4
4
2,
scris

L’expression de la manière
L’U.E. ; la coopération en matière civile
L’U.E. ; la coopération en matière pénale
Test de verificare finală

2
4
2
2,

Metode de
predare
- Lectura
dirijată
- Ascultare
suport audio/
Conversaţia
- Traducerea /
versiunea
-Exerciţii de
lexic

Observaţii
Resurse folosite
Fişe de lucru, tablă /
flipchart şi cretă /
marker;
casetofon/laptop/mp
3 player pentru
audiţii

scris

Bibliografie
Alic, L. – Des mots au discours , Ed. Carminis, Piteşti, 1996.
Anghel, L. – Exerciţii de gramatică franceză, Vol. I, II, III, Ed. Plumb, Bacău, 2002.
Bassi, C., Sainlos, A-M, Administration.com, Collection.com.activités, CLE International, 2005
Dănişor, D., Le français juridique, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2007.
Iconaru, A., En Europe à travers le français, Ed. Ars Academica, Bucureşti, 2008.
Iconaru, A., Le français juridique et administratif, Ed. Universităţii Piteşti, 2010.
Penfornis, J-L, Le français du droit, Collection.com.activités, CLE International, 2005.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele analitice din alte centre universitare din ţară deoarece cadrele
didactice care predau disciplina Limba franceză juridică se întâlnesc anual pentru dezbateri privind noutăţile din
domeniu care să fie introduse în conţinutul disciplinei.
9.

10.

Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs
10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

Activitate seminar
Test de evaluare
Teme de casă, referate
Verificare finală

10.6 Standard minim
de performanţă

4,5 puncte pe parcursul semestrului şi 0,5 puncte la verificarea finală.

Data completării
19 septembrie 2018

30%
30%
30%
10%

Titular de curs,
.....

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

Titular de seminar / laborator,
Lect.univ.dr. A. Iconaru.
Director de departament,
(prestator)
Conf.univ.dr. L. Cîţu

Director de departament,
(beneficiar),
Lect.univ.dr. D. Iancu
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FIŞA DISCIPLINEI
LIMBA ENGLEZǍ
2018 - 2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de invatamant

Universitatea din Piteşti
Stiinte Economice si Drept
Drept si Administratie Publica
Drept
Licenţă
Drept
IF

2. Date despre disciplină
Limba engleză III
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect. univ. dr. Mincă Nicoleta Florina
2.4 Anul de studii

II

2.5 Semestrul

1

2.6 Tipul de evaluare

V

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
28
3.5
din care curs
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu 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, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
22
3.8
Total ore pe semestru
50
3.9
Număr de credite
2

4.1
4.2

5.1
5.2

S/L/P
S/L/P

Opţio
nală
(A)
2
28
Ore
7
7
4
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Nivel de competenţă lingvistică A2-B1 conform Cadrului European Comun de
Referinţă pentru Limbi
De competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker, casetofon/ laptop/
De desfăşurare a laboratorului
mp3 player pentru audiţii

Competenţe Competenţ
transversale
e
profesional

6.

7.

Competenţe specifice vizate

CT3. Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala
asistata, atât în limba româna, cât si într-o limba straina de circulatie internationala.

Obiectivele disciplinei
Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile
principale din texte complexe pe teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii specifice
7.1 Obiectivul general al specializarii sale. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă cu un
disciplinei
vorbitor nativ. Poate să acţioneze şi să execute sarcini profesionale, în mediul din
specialitatea sa, pe baza comunicării lingvistice. Poate să utilizeze limba cu eficacitate în
viaţa socială, profesională sau academică
7.2 Obiectivele specifice
Dezvoltarea şi consolidarea unui vocabular juridic prin abordarea unor texte
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specializate;
Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor gramaticale specifice textelor juridice ;
Sistematizarea cunoştinţelor teoretice şi practice în scopul decodării unui text de
specialitate;
Familiarizarea studenţilor cu elemente lingvistice intratextuale caracteristice
complexităţii discursului juridic, a structurilor semantice şi funcţiilor categoriilor de
texte amintite;
Dezvoltarea capacităţii de identificare a termenilor şi structurilor care trimit spre concepte
particulare ale domeniului, al căror ancodaj / decodaj contextualizat impune consultarea
specialistului din domeniul juridic.
-

8.

Conţinuturi
Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

British Citizenship by Descent

Nr.
ore
2

British Citizenship by Adoption

2

British Citizenship by Naturalization

2

8.1. Curs
1
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

The Urbanism Certificate
2
The Building Permit
The Sale of Goods Act 1979; The Transfer of Property in Goods

2
2

Mid-term test
Duties of the Seller and Buyer

2
2

Remedies

2

Negligence: Breach of Duty

2

Nominal Damages

2

Contemptuous Damages

2

Aggravated Damages

2

Lectura dirijată
- Ascultare
suport audio/
Conversaţia
- Traducerea /
versiunea
-Exerciţii de
lexic

Metode audio
Laptop

14 Final examination
2
Bibliografie:
Brookes, Michael, Holden, David, Hutchinson, Wesley, Engleza pentru juristi, Teora, 2007
Brown, Gillian and Sally Rice, Professional English in Use – Law, Cambridge University Press, UK, 2007
Cumpenasu, Gisela, Marin Matrozi, Adina, English Legal Terminology in Use, Manual Universitar pentru Învaţământul
Frecventa Redusa, Editia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Universitatii din Pitesti, 2017
Mincă, Nicoleta, English for Students in Law, Editura Universitatii din Pitesti, 2005
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs
Răspunsuri la seminar
Test scris
Prezentare referate
Verificare

30%
30%
30%
10%

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

Activitate seminar
Evaluare periodică
Teme de casă

10.6 Standard minim
de performanţă

Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională
in limba engleză

F1-REG-71-03

Data completării
15 septembrie 2018

Titular de curs,

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

Titular de seminar / laborator,
Lect.univ.dr. Mincă Nicoleta Florina
Director de departament,
(prestator)

Conf.univ.dr. Citu Laura

.....

Director de departament,
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Tolbaru Carmina

.....
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FIŞA DISCIPLINEI
LIMBA ENGLEZǍ
2018 - 2019
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de invatamant
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.4 Anul de studii

II

2.5 Semestrul

2

Universitatea din Piteşti
Stiinte Economice si Drept
Drept si Administratie Publica
Drept
Licenţă
Drept
IF
Limba engleză IV
Lect. univ. dr. Mincă Nicoleta Florina
2.6 Tipul de evaluare

V

2.7

Regimul disciplinei

Liber
aleasa
(L)

Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
3.3
S/L/P
2
3.4 Total ore din planul de înv.
28
3.5
din care curs
3.6
S/L/P
28
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
7
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
7
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
4
Tutorat
Examinări
4
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
22
3.8
Total ore pe semestru
50
3.9
Număr de credite
2
3. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1
De curriculum
Nivel de competenţă lingvistică A2-B1 conform Cadrului European Comun de
Referinţă pentru Limbi
4.2
De competenţe
5.1

Competenţe Compete
transversale
nţe
profesion

5.2

4. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker, casetofon/ laptop/
De desfăşurare a laboratorului
mp3 player pentru audiţii
5. Competenţe specifice vizate

6.

CT3. Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala
asistata, atât în limba româna, cât si într-o limba straina de circulatie internationala.

Obiectivele disciplinei
Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile
principale din texte complexe pe teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii specifice
7.1 Obiectivul general al specializarii sale. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă cu un
disciplinei
vorbitor nativ. Poate să acţioneze şi să execute sarcini profesionale, în mediul din
specialitatea sa, pe baza comunicării lingvistice. Poate să utilizeze limba cu eficacitate în
viaţa socială, profesională sau academică
Dezvoltarea şi consolidarea unui vocabular juridic prin abordarea unor texte
specializate;
Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor gramaticale specifice textelor juridice ;
Sistematizarea cunoştinţelor teoretice şi practice în scopul decodării unui text de
7.2 Obiectivele specifice
specialitate;
Familiarizarea studenţilor cu elemente lingvistice intratextuale caracteristice
complexităţii discursului juridic, a structurilor semantice şi funcţiilor categoriilor de
texte amintite;
Dezvoltarea capacităţii de identificare a termenilor şi structurilor care trimit spre
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concepte particulare ale domeniului, al căror ancodaj / decodaj contextualizat impune
consultarea specialistului din domeniul juridic.
7.

Conţinuturi

8.1. Curs

Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

1
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Exemplary Damages

2

Criminal Proceedings
2
Criminal Courts
2
The "Miranda" Rights
2
Police Powers; Arrestable Offence

2

Statutory Powers of Arrest

2

Mid-term test

2

The General Arrest Conditions

2

Consolidated Version of the Treaty on European Union.
Preamble. Common Provisions. (Article 1 & 2)
Common Provisions (Article 4, 5, 6, 7, 8)

2

Lectura dirijată
- Ascultare
suport audio/
Conversaţia
- Traducerea /
versiunea
-Exerciţii de
lexic

Metode audio
Laptop

2
Provisions on Democratic Principles (Article 9,10, 11, 12)
2
Provisions on the Institutions (Article 13,14, 15, 16)
2
Provisions on the Institutions (Article 17, 18, 19)
2
Final examination

2
Bibliografie:
Brookes, Michael, Holden, David, Hutchinson, Wesley, Engleza pentru juristi, Teora, 2007
Brown, Gillian and Sally Rice, Professional English in Use – Law, Cambridge University Press, UK, 2007
Cumpenasu, Gisela, Marin Matrozi, Adina, English Legal Terminology in Use, Manual Universitar pentru Învaţământul
Frecventa Redusa, Editia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Universitatii din Pitesti, 2017
Mincă, Nicoleta, English for Students in Law, Editura Universitatii din Pitesti, 2005
8.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

9.

Evaluare

Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă
10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării
15 septembrie 2018

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Răspunsuri la seminar
30%
Test scris
30%
Prezentare referate
30%
Verificare
10%
Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională
in limba engleza
Activitate seminar
Evaluare periodică
Teme de casă

Titular de curs,

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

Titular de seminar / laborator,
Lect.univ.dr. Mincă Nicoleta Florina

Director de departament,
(prestator)
Conf.univ.dr. Citu Laura

Director de departament,
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Tolbaru Carmina

