FIŞA DISCIPLINEI
DREPT PROCESUAL CIVIL 1, 2018-2019
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / calificarea
1.7 Forma de învățământ

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

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studii
IV 2.5 Semestrul

Drept procesual civil 1
Conf.univ.dr. Andreea Elena Tabacu
Conf.univ.dr. Andreea Elena Tabacu
2.6 Tipul de evaluare
E
2.7

I

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
48
3.5
din care curs
24
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
77
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Număr de credite
5
4.

Regimul disciplinei

S/L/P
S/L/P

S/O

2
24
ore
21
20
20
6
8
2

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1

De curriculum

Parcurgerea disciplinelor de Drept civil

4.2

De competenţe

Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1
De desfăşurare a cursului
Videoproiector, ecran
5.2
De desfăşurare a seminarului
Fără dotare specială
Competenţe specifice vizate

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6.



C6 : Utilizarea legislatiei în vigoare în analiza situațiilor juridice, în încadrarea lor din punct de vedere
juridic și în soluționarea lor



Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al Întelegerea teoretică şi practică a modului în care se desfăşoară procesul civil
disciplinei
A. Obiective cognitive
Disciplina studiază principiile procesului civil, competenţa instanţelor de judecată,
participanţii în procesul civil, actiunea civila, actele de procedura si termenele procedurale,
institutii fundamentale pe care studenţii trebuie sa le inteleaga atat din punct de vedere
teoretic cat si in aplicarea lor practica, aceste aspecte fiind esentiale pentru intelegerea
7.2 Obiectivele
ulterioara a modului în care se desfăşoară procesul civil.
specifice
B. Obiective procedurale
Identificarea corelatiei dintre dreptul material si cel procedural
Corelarea aspectelor teoretice cu cele practice prin identificarea de solutii in cazurile
practice

C. Obiective atitudinale
r de drept privitoare la institutiile juridice studiate
Identificarea interesului general al societatii si protejarea acestuia prin respectarea normelor
de drept
8.

Conţinuturi

8.1. Curs

Nr.
Ore
2

1

1. Definiţia şi izvoarele dreptului procesual civil

2

2. Aplicarea în timp şi în spaţiu a legilor de procedură

2
3

8.

3. Procesul civil
3.1. Noţiune
3.2. Principiile care guvernează procesul civil
3.3. Categoriile de instanţe judecătoreşti şi statutul magistratului
4. Participantii la procesul civil
4.1. Prezentare generală
4.2. Instanţa
4.3. Incidente cu privire la compunerea instanţei: greşita
compunere a instanţei, incompatibilitatea, abţinerea
4.4. Participarea terţilor în procesul civil
5. Competenţa în procesul civil
5.1.Competenţa materială
5.2.Competenţa teritorială
5.3. Necompetenţa instanţei sesizate. Litispendenţa şi
conexitatea. 5,4,Conflictul de competenţă
6. Actiunea civilă
6.1. Noţiune. Categorii de acţiuni civile. Categorii de cereri
6.2.Condiţiile de exercitare a acţiunii civile
7. Actele de procedura
7.1. Noţiune şi categorii
7.2. Forma şi conţinutul actului de procedură
7.3. Cererea de chemare în judecată
7.4. Întâmpinarea
7.5. Cererea reconvenţională
8.1. Termenele procedurale
8.2. Sancţiuni procedurale.

9.

9.Excepţiile procesuale

3.

4.

5.

6.

7.

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

3

3

Prelegere,
dezbatere

Reglementări

2

3

3

3
Bibliografie
I. Tratate, cursuri, monografii
C. BÎRSAN, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, - Comentarii pe articole, Drepturi şi libertăţi, Editura C.H. BECK,
Bucureşti, 2010;
E. CHELARU, Drept civil. Partea generala, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011;
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. Leş, Tratat de drept procesual civil , Universul Juridic, Bucureşti, 20105; Noul Cod de procedură civilă, CH Beck,
2013.
TABACU, A., 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;
II. Studii, articole, note, comentarii
V.M. CIOBANU, Responsabilitatea serviciului public al justiţiei şi a judecătorului, Revista Română de Drept Privat nr.
1/2007;
I. DELEANU, Accesul la justiţie şi excepţia de neconstituţionalitate invocată în faţa judecătorului sindic, Dreptul nr. 5/2007;
I.DELEANU, Proporţionalitatea în procedura civilă, R.R.D.P. nr. 5/2008;
C.L. POPESCU, Natura juridică administrativ jurisdicţională a procedurii fiscale prevăzută de Codul de procedură fiscală,
Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 2/2004;
A. SOARE, Excepţia de ilegalitate, în Reforma sectorului public în context european, Caiet ştiinţific, Sibiu, Editura „Burg”,
2002;
A. TABACU, Scurte consideraţii asupra nulităţii hotărârilor judecătoreşti, Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2008;
Tabacu, A., Citarea şi comunicarea actelor de procedură potrivit NCPC, Revista Română de Drept Privat nr. 3/2011
III. Decizii ale Curţii Constituţionale
IV. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului
V. Legislatie
Constitutia Romaniei
Codul de procedura civilă
Legea nr.303/2004 privind statutul magistraţilor
Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară
Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat

Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activităţii notariale
Legea nr. 514/2004 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic
Nr.
ore

8.2. Aplicaţii: Seminar

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

1
Definiţia şi izvoarele dreptului procesual civil
2
2
Aplicarea în timp şi în spaţiu a legilor de procedură
2
- dialogul
3
Procesul civil
3
Videoproiector,
- dezbatere
4
Participantii la procesul civil
3
Studiu de caz,
lucru în echipa
5
Competenţa în procesul civil
3
predare temă de
- conversaţia
6
Actiunea civilă
2
casă, explicație,
euristică
3
test de verificare
7
Actele de procedura
3
8
Termenele procedurale
9
Excepţiile procesuale
3
Bibliografie
I. Tratate, cursuri, monografii
C. BÎRSAN, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, - Comentarii pe articole, Drepturi şi libertăţi, Editura C.H. BECK,
Bucureşti, 2010;
E. CHELARU, Drept civil. Partea generala, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011;
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. Leş, Tratat de drept procesual civil , Universul Juridic, Bucureşti, 20105; Noul Cod de procedură civilă, CH Beck,
2013.
TABACU, A., 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;
II. Studii, articole, note, comentarii
V.M. CIOBANU, Responsabilitatea serviciului public al justiţiei şi a judecătorului, Revista Română de Drept Privat nr.
1/2007;
I. DELEANU, Accesul la justiţie şi excepţia de neconstituţionalitate invocată în faţa judecătorului sindic, Dreptul nr. 5/2007;
I.DELEANU, Proporţionalitatea în procedura civilă, R.R.D.P. nr. 5/2008;
C.L. POPESCU, Natura juridică administrativ jurisdicţională a procedurii fiscale prevăzută de Codul de procedură fiscală,
Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 2/2004;
A. SOARE, Excepţia de ilegalitate, în Reforma sectorului public în context european, Caiet ştiinţific, Sibiu, Editura „Burg”,
2002;
A. TABACU, Scurte consideraţii asupra nulităţii hotărârilor judecătoreşti, Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2008;
Tabacu, A., Citarea şi comunicarea actelor de procedură potrivit NCPC, Revista Română de Drept Privat nr. 3/2011
III. Decizii ale Curţii Constituţionale
IV. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului
V. Legislatie
Constitutia Romaniei
Codul de procedura civilă
Legea nr.303/2004 privind statutul magistraţilor
Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară
Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat
Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activităţii notariale
Legea nr. 514/2004 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic
VI. Speţele din cursul Drept procesual civil, Editura UJ, 2015.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competenţele dobândite permit desfăşurarea activităţii ca jurist, bază pentru urmarea în continuare a profesiilor juridice
specifice: judecător, avocat, consilier juridic, executor judecătoresc etc.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.6 Standard minim de
performanţă
Data completării
19 septembrie 2018

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Cunoașterea terminologiei specifice
Înregistrare prezenţă, testare
disciplinei, capacitatea de analiză și
finală (teorie şi speţe)
sinteză, aptitudinea de a transpune
noțiunile teoretice în cazuri practice
Frecvența și pertinența intervențiilor
Înregistrare, verificare teme,
orale, Calitatea lucrărilor efectuate
lucrare de control
Capacitatea de a opera cu cunoștințele
asimilate, capacitatea de a transpune
noțiunile teoretice în cazuri practice
Utilizarea corectă a limbajului de specialitate
Cunoaşterea conceptelor de bază specifice
2.5 puncte activităţi periodice
2.5 puncte evaluare finală
Titular disciplină,
Conf. univ. dr. Andreea Elena Tabacu

10.3 Pondere
din nota finală
50 %

50%

Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Andreea Elena Tabacu

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

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

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

FIŞA DISCIPLINEI
DREPTUL MUNCII
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 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 activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
IV 2.5 Semestrul
I

Dreptul muncii
Conf. universitar dr. Carmen Constantina Nenu
Lect. univ.dr.Tolbaru Carmina
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.
48
3.5
din care curs
24
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
77
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Număr de credite
5

O

2
24
ore
24
24
23
6

4.2

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Parcurgerea disciplinei Teoria generala a obligatiilor, Drept civil, Drept comercial
De curriculum
Contracte speciale
De competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5.1
5.2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Sala dotata cu tabla
De desfăşurare a laboratorului Sala dotata cu tabla

4.

4.1

Competenţe specifice vizate

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6.

C3. Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice
internationale
C3.1. Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc si european si a principalelor
instrumente juridice internationale
C3.2. Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor
internationale prin utilizarea cunostintelor însusite
C3.3. Identificare prevederilor legale din legislatia româneasca, europeana sau internationala,
aplicabile într-un context determinat
C3.4. Realizarea studiului juridic si distingerea între prevederile relevante fata de cele irelevante care
au incidenta în rezolvarea unor situatii specific
C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislatiei românesti si a celei europene si
internationale în vigoare


Nu este cazul

7.

Obiectivele disciplinei
Completarea informatiei juridice de drept privat prin intelegerea corecta a reglementarii
7.1 Obiectivul general al
relatiilor individuale si colective de munca si a solutionarii conflictelor de munca, in scopul
disciplinei
utilizarii cunostintelor dobandite in practica in cadrul viitoarei cariere profesionale.
A. Obiective cognitive
- însuşirea noţiunilor de bază si a institutiilor specifice din dreptul muncii
- cunoaşterea caracteristicilor de bază ale contractului individual de munca
- Intelegerea corecta a raportului de subordonare dintre angajat si angajator.
- cunoaşterea reglementărilor din domeniul raporturilor individuale şi colective de muncă
- înţelegerea interpretării regulilor de aplicare a legislaţiei muncii
B. Obiective procedurale
- aplicarea principiilor de bază ce guverneaza relatiile individuale de munca
- analiza şi calificarea normelor juridice aplicabile raporturilor de muncă
- corelarea normelor generale cu normele speciale
- corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică
7.2. Obiectivele
- elaborarea şi redactarea actelor juridice specifice în domeniul raporturilor de muncă
specifice
(contract individual de muncă, fișa de post, contract colectiv de muncă, decizie de
concediere etc.)
- explicarea, interpretarea şi evaluarea unui conflict de munca.
C. Obiective atitudinale
- înţelegerea importanţei Dreptului muncii in vederea derularii corecte a relatiior de munca
- respectarea reciprocă a poziţiei şi drepturilor salariaţilor şi angajatorilor
- respectarea prevederilor legislaţiei muncii în cadrul negocierilor colective
- manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea
operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi a
jurisprudenţei
8.

Conţinuturi

8.1. Curs

Nr.
ore
2

1

Dreptul muncii – ramura distinctă de drept
Contractul individual de muncă – element central al dreptului
muncii definitie, conditii de valabilitate

2

2
3

Trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă

2

4

Executarea și modificarea contractului individual de muncă

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

2
Prelegere
Suspendarea contractului individual de muncă
2
Suport documentar
Dezbatere
Încetarea de drept și prin acordul părților a contractului individual
2
6
Studiu de caz
de muncă
Concedierea și demisia - modalitati de încetare a contractului
2
7
individual de muncă
2
8
Concedierea colectivă
2
9
Contractele individuale de munca atipice
2
10 Salarizarea în sistemul public și în cel privat
11 Contractul colectiv de muncă
2
2
12 Solutionarea conflictelor individuale și colective de muncă
Bibliografie
1. Cursuri, tratate:
Alexandru Athanasiu, Ana Maria Vlăsceanu, Dreptul muncii, Note de curs, Editura CH Beck, București, 2017
Ion Traian Stefanescu, Tratat teoretic și practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, București 2017,
Carmen Nenu, Dreptul muncii, Editura Universității din Pitești, 2016
Carmen Nenu Contractul individual de muncă, Editura CH Beck, București, 2014
Carmen Nenu, Dreptul muncii, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2014
Al. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, Codul muncii. Comentariu pe articole,Vol. I si II. Editura CH Beck,
București, 2010.
2. Legislaţie
Codul muncii, republicat in 2011, cu modificările și completările ulterioare
Legea 62/2011 a dialogului social, republicata in 2012
Legea 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului de intreprindere
Legea 467/2006 privind cadrul general de informare și consultare a salariaților
Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă
Legea 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii
5

HG 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților
Legea 153/2017 lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Nr.
Metode de
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
ore
predare
1

Identificarea si intelegerea notiunii de contract individual de
muncă și a trasaturilor caracteristice ale acestuia

2

Identificarea si intelegerea conditiilor pentru incheierea valabila a
contractului individual de munca

3

Identificarea particularitatilor modificarii si supendarii contractului
individual de munca de alte tipuri de contracte

Observaţii
Resurse folosite

3

3

3

4

Intelegerea corecta a cazurilor de modificare si suspendare

3
3

5

Aplicarea practica a cazurilor de incetare a contractului individual
de munca.

6

Analiza comparativa a concedierii si demisiei. Corecta derulare a
procedurii de concediere colectiva

Exerciţiul
Studiul de caz
Lucrul în grup

Materiale
documentare
Formulare specifice

2

7
8
9

Identificarea particularitatilor fiecarui tip de contract individual de
munca, intocmirea si inregistrarea acestora

3

Intocmirea unui proiect de contract colectiv de munca

2

Intelegerea regulilor si principiilor de solutionare a conflictelor
colective si individuale de munca

2

Bibliografie
Note de seminarii, spete din Culegeri de jurisprudenta, supot de de seminar si formulare utilizate in domeniu.
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 inspectori de munca, inspectori fiscali,
consilieri juridici, functionari publici, avocati, notari, magistrati.
10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
din nota finală
Cunoașterea terminologiei specifice
disciplinei, capacitatea de analiză și Probă scrisa – întrebări teoretice
50%
10.4 Curs
sinteză, aptitudinea de a transpune şi spete
noțiunile teoretice în cazuri practice
Frecvența și pertinența intervențiilor
10.5 Seminar /
orale, Calitatea lucrărilor efectuate
Participarea la lucrarile de
20%
Laborator /
Capacitatea de a opera cu cunoștințele seminar
30%
Tema de casă
asimilate, capacitatea de a transpune Test de verificare
noțiunile teoretice în cazuri practice
1. Utilizarea corectă a limbajului de specialitate
10.6 Standard minim
2. Cunoaşterea conceptelor de bază specifice
de performanţă
3. Nota 5 la activitățile de seminar
4. Nota 5 la evaluarea finală
Data completării
Titular disciplină,
Titular de seminar / laborator / proiect,
19 septembrie 2018
Conf univ dr Carmen Nenu
Lect.univ.dr.Tolbaru Carmina
Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

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

FIŞA DISCIPLINEI
DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL
2018-2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despredisciplină
Introducere in dreptul material comunitar
Denumireadisciplinei
Titularulactivităţilor de curs
conf. univ. dr. Valcu Elise Nicoleta
Titularulactivităţilor de seminar / laborator conf. univ. dr. Valcu Elise Nicoleta
Anul de studii
IV 2.5 Semestrul
I 2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice şiDrept
Drept şiAdministraţie Publică
Drept
Licenţă
Drept /jurist

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.
48
3.5
din care curs
24
3.6
S/L/P
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şinotiţe
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
77
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Număr de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Cunoaştereainstitutiilor de drept civil studiate in anul I.
De competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5.1
5.2

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

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

4.1
4.2

S/O

2
24
ore
25
25
21
2
2
2

6. Competenţe specifice vizate
C.1. Interpretarea raportului dintre institutiile dreptului român si cele ale dreptului european si dreptului altor
state prin utilizarea metodelor comparative si interpretative
C.2. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea metodelor de comparare a legislatieinationale, europene
si a legislatiei altor state
C.3. Definirea conceptelor si analiza acestora
C.T.1.Interpretarea, corelarea si compararea institutiilor juridice din dreptul national, dreptul european si dreptul
altor state

7.

Obiectivele disciplinei
Obiectivul general al disciplinei constă în asimilarea de către studenţi a notiunilor specifice
dreptului comertuluiinternational, respectiv, conceptul de drept al comertuluiinternational,
7.1 Obiectivul general al
continutul contractului de comertinternational, contractul international de leasing, contractul
disciplinei
de factoring, contractul de navlosire, contractul de depozit international, modalitati de plata
interbancare .

1.
2.
7.2 Obiectivele specifice
1.
2.
1.

8.

A. Obiective cognitive
Identificarea si inţelegerea elementelor esentiale specifice disciplinei.
Deprinderea in analiza comparativa a contractelor de comertinternational prin comparare
cu contractele din dreptul civil si contractele comerciale interne.
Asumarea corectă a conceptelor deduse analizei.
B. Obiective procedurale
Identificarea principalelor institutii juridice specifice comertuluiinternational.
Corelarea institutiilor din comertulinternational cu cele din comertul intern.
C. Obiective atitudinale
Cooperarea în echipe de lucru pentru solutionarea studiilor de caz.
Utilizarea unor metode specifice de elaborare a studiilor de caz specifice domeniului.

Conţinuturi

8.1. Curs

1

2

3

4

5

6

7

Elemente introductive privind dreptul
comertuluiinternational
1.1. Conceptul de drept al comertuluiinternational
1.2. Elementele specifice raportului de comertinternational /
comercializarea si internationalizarea
1.3. Continutul raportului juridic de comertinternational
1.4. Obiectul raportului juridic
Elemente introductive privind dreptul
comertuluiinternational
1.1 Participantii la raportul juridic
1.2 Izvoarele dreptului comertuluiinternational
1.3.Diferite sisteme juridice cu influente asupra raporturilor
juridice comerciale internationale
Continutulcontractului de comert international
1.1. Pactum de lege utenda
1.2. 1.2. Clauze de adaptare a contractului
1.3. Clauze de extindere a relatiilor comerciale
1.4. Clauza de arbitraj
1.5. Clauza de confidentialitate
1.6. Clauza de exclusivitate
Contractul international de leasing
1.1. Notiune
1.2. Categorii de leasing
1.3. Operatiunile juridice componente . Analiza
1.4. Dreptul aplicabil contractului international de leasing
1.5. Lease back
Contractul international de factoring
1.1. Notiune
1.2. Categorii de factoring
1.3. Natura juridica a contractului de factoring
1.4. Elemenetele de specificitate ale contractului de factoring
1.5. Mecanismul derularii contractului de factoring
Contractul international de transport maritim de marfuri
1.1. Contractul de navlosire charter party
1.2. Contractul de navlosire sub conosament
1.3. Legea aplicabila contractul de navlosire
Contractul de depozit in comertul international
1.1. Notiune si caractere specifice
1.2. Caracterelejuridicealecontractului de depozit international
1.3. Efecetele juridice ale contractului de depozit international
1.4. Forma, talonul, recipisa, varantul
1.5. Legea aplicabila contractului de depozit international

Nr.
ore
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

2

2

2

2

2

2

- prelegerea
- dezbaterea
interactiva

Suport curs

Contractele de intermediere in comertul international
2
Contractul de franciza
2
1.1 Concept
9
1.2 .Parti implicate. Caracteristici.
1.3. Clasificarea contractului fe franciza . Analiza
Modalitati de plata interbancare. Incasso-ul documentar
2
1.3 Concept
10 1.4 .Parti implicate in derularea mecanismului
1.5 Mecanismul derularii Incasso-ului documentar
1.6 . Categorii de incasso. Analiza
Modalitati de plata interbancare .Acreditivul documentar
2
1.1.Concept
11 1.2.Parti implicate in derularea mecanismului
1.3. Mecanismul derularii Incasso-ului documentar
1.4.Categorii de acreditiv . Analiza
Modalitati de plata interbancare . Scrisoarea de credit
2
12
comerciala
Bibliografie
1. Ioan Macovei , Tratat de drept al comertului international, Editura Universul Juridic , 2014
2. Dumitru Mazilu, Tratat privind dreptul comertului international, , Editura Universul Juridic , 2011
3. Daniel Mihail Sandru, Dreptul comertului international, Editura Pro Universitaria, 2012
4. Ion Turcu, Traratul teoretic si practic de drept comercial, volumul IV, Editura C.H.BECK, 2009
5. Dragos Alexandru Sitaru, Dreptul comertului international, Editura Pro Universitaria , 2009
6. Puie Ovidiu, Dreptul comertului nternational in contextul noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila si
al actelor europene in materie, Editura Universul Juridic , 2015
8

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă

1

2

3

Elemente introductive privind dreptul comertuluiinternational
Concept, elementele specifice raportului de comertinternational
,continutul raportului juridic de comertinternational, obiectul
raportului juridic
Elemente introductive privind dreptul
comertuluiinternationalParticipantii la raportul juridic, Izvoarele
dreptului comertuluiinternational , sisteme juridice cu influente
asupra raporturilor juridice comerciale internationale
Continutulcontractului de comert international

Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii
Resursefolosite

2
2

2

- dialogul
- dezbatere
lucru în echipa
- conversaţia
euristică

Modele contracte
tipizate , teste de
verificare

4
Contractul international de leasing
2
5
Contractul international de factoring
2
6
Contractul international de transport maritim de marfuri
2
7
Contractul de depozit in comertul international
2
8
Contractele de intermediere in comertul international
2
9
Contractul de franciza
2
10
Modalitati de plata interbancare. Incasso-ul documentar
2
11 Modalitati de plata interbancare . Acreditivul documentar
2
12 Modalitati de plata interbancare . Scrisoarea de credit comerciala
2
Bibliografie
1. Ioan Macovei , Tratat de drept al comertului international, Editura Universul Juridic , 2014
2. Dumitru Mazilu, Tratat privind dreptul comertului international, , Editura Universul Juridic , 2011
3. Daniel Mihail Sandru, Dreptul comertului international, Editura Pro Universitaria, 2012
4. Ion Turcu, Traratul teoretic si practic de drept comercial, volumul IV, Editura C.H.BECK, 2009
5. Dragos Alexandru Sitaru, Dreptul comertului international, Editura Pro Universitaria , 2009
6. Puie Ovidiu , Dreptul comertului nternational in contextul noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila si
al actelor europene in materie, Editura Universul Juridic , 2015
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptărilereprezentanţilorcomunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface rigorile
cerintelor in vederea admiterii la masteratele de specialitate dar si rigorile pietei muncii in domeniu.
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

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

- participarea activă la seminar,
- implicarea activa in analiza modelelor
de contracte prezentate spre dezbatere
de cadrul didactic
- gradul de încadrare în cerinţele
impuse
în
ceea
ce
priveşteinsusireainstitutiilor
juridice
predate la orele de curs.

10.2 Metode de evaluare

-

10.3 Pondere
din nota finală

50%

Evaluare finală

- Verificarea periodica a
cunoştinţelor asimilate prin
aplicarea lucrarii scrise 1
-Verificarea periodica a
cunoştinţelor asimilate prin
aplicarea lucrarii scrise 2

-25%

-25%

1. Comunicarea unor informaţii utilizând corect limbajul ştiinţific aferent comertuluiinternational
2. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei “Dreptuluicomertuluiinternational.r’.
3. Capacitatea de a aplica informatiile acumulate.
4. Nota 5 la evaluarea finală

Data completării
15 septembrie 2018

Titular de curs,
conf.univ.dr. Valcu Elise

Titular de seminar / laborator,
conf.univ.dr. Valcu Elise

Data aprobării în
Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

Director de departament,
(prestator)

Director de departament,
(beneficiar),

Lect.univ.dr. Daniela Iancu

Lect.univ.dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
CRIMINALISTICĂ, 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

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despredisciplină
Criminalistică
Denumireadisciplinei
Titularulactivităţilor de curs
Prof.univ.dr. Diaconu Dumitru
Titularulactivităţilor de seminar / laborator Prof.univ.dr. Diaconu Dumitru
Anul de studii
IV 2.5 Semestrul
I 2.6 Tipulde evaluare
E

Universitatea din Pitești
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie Publică
Drept
Licenţă
Drept/Specialist îndomeniuljuridic
IF

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.
48
3.5
din care curs
24
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
77
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Număr de credite
5
4.1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Parcurgerea disciplinelor Drept Procesual Penal, Drept Penal și Criminologie

4.2

De competenţe

5.1

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Sala de curs dotată cu videoproiector

Competenţe profesionale

5.2

O

2
24
ore
24
24
20
2
6
1

Capacitate de sinteză și analiză, interpretarea normelor procedural penale,
de tactică, tehnică și metodologie criminalistică și gândire divergentă

De desfăşurare a laboratorului

Sala de laborator dotată cu videoproiector și truse specifice
laboratorului mobil criminalistic destinate spre uzul și practica
studenților
Participarea studenţilor la laboratoare
Pregătirea materialelor didactice specifice: trusele criminalistice mobile,
mulaje, anumite substanțe care nu se încadrează în substanțe chimice
sau periculoase, microscopul, mănuși de unică folosință, planșe foto,
filme didactice, practică judiciară relevantă
Rezolvarea testelor grilă
Respectarea termenelor de predare a temelor de casă

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

C2.1. Definirea si clasificarea teoriilor, paradigmelor si principiilor utilizate în studiul dreptului
C2.2. Utilizarea conceptelor ¿i teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea si interpretarea textelor
de lege (normelor juridice) naționale, europene si internaționale
C2.3. Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat
C2.4. Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificari si a unor delimitari
conceptuale
C2.5. Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor si metodelor specifice
dreptului

Competenţe
transversale

C2: Aplicarea tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic

7.

Obiectivele disciplinei

7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul general al disciplinei constă în înțelegereași asimilarea de către studenţi
a normelor de tactică, tehnică și metodologie criminalistică, precum și legislaţiei
naţionale, europene şi internaţionale în domeniul criminalisticii
A. Obiective cognitive
Cunoaşterea reglementărilor procedural penale și de tactică criminalistică
Înţelegerea raportului dintre dreptul intern în materie, dreptul european și
internațional
Dobândirea abilității de a identifica și utiliza trusele laboratorului criminalistic mobil
B. Obiective procedurale
Aplicarea cunoştinţelor teoretice în situații practice create de cercetarea la fața
locului
Deprinderea studenţilor în interpretarea şi aplicarea principiilor criminalisticii și
normelor de tactică criminalistică
Dobândirea capacității studenților de identifica și cerceta locul faptei
C. Obiective atitudinale
Formarea conştiinţei juridice în scopul apărării și ocrotirii valorilor sociale
fundamentale ale societății
Luarea măsurilor premergătoare (de conservare si anunțarea organelor de poliție)
la fața locului în cazul în care se află din întâmplare la locul faptei
Delimitarea faptelor antisociale ce reprezintă infracțiuni de restul comportamentelor
antisociale
Înţelegerea rolului criminalisticii în cadrul sistemului de drept şi în viaţa socială
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

Noţiuni introductive. Obiectul criminalisticii. Caracterele
criminalisticii. Corelaţia criminalisticii cu alte ramuri de
drept şi ştiinţe. Principiile criminalisticii. Metode de
investigare
criminalistică.
Metodologia
identificării
criminalistic. Tehnici de laborator destinate investigaţiilor
criminalistice.
Tactica efectuării cercetării la faţa locului. Măsuri
premergătoare cercetării propriu-zise la faţa locului.
Efectuarea cercetării la faţa locului: Faza statică a
cercetării la faţa locului și faza dinamică a cercetării la faţa
locului. Întreruperea cercetării la faţa locului. Repetarea
cercetării la faţa locului. Rezultatele cercetării la faţa
locului:
- Procesul-verbal de cercetare la faţa locului
- Fotografii, înregistrări audio şi video
- Schiţa locului faptei, schiţa traseului parcurs de câinele
de urmă sau alte desene
Tactica efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice,medicolegale şi a expertizelor judiciare
Tactica efectuării percheziţieişi a ridicării de obiecte şi
înscrisuri
Tactica ascultării suspectului sau inculpatului.
Tactica ascultării părţii vătămate,părţii civile şi părţii

Nr.
ore
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

2
2
Prelegere
Dezbatere

2
2
2

Truselelaboratoruluic
riminalisticmobil
Suportdocumentar
Practicăjudiciară
Legislațieeuropeană

7
8

responsabile civilmente.
Tactica ascultării martorilor.
Tactica efectuării prezentării pentru recunoaştere
Tactica efectuării confruntării

2
2
2

9

Tactica efectuării reconstituirii
Tipologia investigării principalelor urme biologice de
natură umană

2

10

Identificarea persoanelor după urmele lăsate de corpul
uman

2

11
12

Elemente de balistică judiciară

2

Bibliografie
1. Emilian STANCU, Tratat de Criminalistică, ediția a VI a, Editura Universul Juridic 2015
2. Grigore Nicolae LABO, Cercetarea criminalistică, Ediția a III a, Editura ProUniversitaria 2016
3. Silviu CIOCOIU, Vasile DRĂGHICI, Investigarea criminalistică a accidentelor de navigație, Editura Universul
Juridic 2012
4. Lucian IONESCU, Dumitru SANDU, Identificarea criminalistică, Ediția a II a, Editura CH Beck 2011
5. Lucian IONESCU, Expertiza criminalistică a scrisului, Editura CH Beck 2010
6. Marin RUIU, Georgică PANFIL, Tehnică criminalistică, Editura EstFalia 2007
7. Maria Gabriela ZOANĂ, Marian Cicerone GAVRILESCU, Criminalistică, Editura Universității din Pitești 2006
8. George PĂȘESCU, Ion CONSTANTIN, Secretele amprentelor papilare, Editura Național 1996
9. Revista Criminalistică, Asociația Criminaliștilor din România
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
ore
predare
Resursefolosite
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a
competențelor vizate
Prezentarea laboratorului de criminalistică, a truselor mobile cu
care este dotat laboratorului și a aparaturii specifice. Luarea la
1
2
cunoștință despre măsurile de protecție ce sunt obligatorii în
laborator și modalitatea de utilizare a truselor. Vizionarea unui
film didactic privind tehnicile și tacticile criminalistice.
Aplicații practice privind cercetarea la fața locului prin efectuarea
2
2
locului faptei și cercetarea propriu-zisă respectând regulile
tactice. Analizarea unor planșe foto cu practică judic iară.
Aplicații practice privind cercetarea la fața locului cu ajutorul
2
trusei de cercetare la fața locului atât în spațiu închis, cât și în
3
spațiu deschis.
Truselelaboratoruluic
Dialogul
2
riminalisticmobil
Aplicații practice privind efectuarea constatărilor tehnico4
Dezbatere
Suportdocumentar
ştiinţifice,medico-legale şi a expertizelor judiciare
Lucru în
Practicăjudiciară
2
Aplicații practice privind efectuării percheziţieişi a ridicării
echipa
5
Rezolvare
teste grilă
de obiecte şi înscrisuri
Conversaţia
Prezentare temă de
2
Aplicații practice privind efectuarea ascultării suspectului
euristică
casă
6
sau inculpatului, a părţii vătămate,părţii civile şi părţii
Test de verificare
7
8
9
10
11
12

responsabile civilmente, precum și ascultării martorilor.
Aplicații practice privind efectuării prezentării pentru
recunoaştere
Aplicații practice privind efectuării confruntării
Aplicații practice privind efectuării reconstituirii
Aplicații practice privind investigarea principalelor urme
biologice de natură umană
Aplicații practice privind identificarea persoanelor după
urmele lăsate de corpul uman
Aplicații practice privind elemente de balistică judiciară
și urmele lăsate de armele de foc

2
2
2
2
2
2

Bibliografie
1. Emilian STANCU, Tratat de Criminalistică, ediția a VI a, Editura Universul Juridic 2015
2. Grigore Nicolae LABO, Cercetarea criminalistică, Ediția a III a, Editura ProUniversitaria 2016
3. Silviu CIOCOIU, Vasile DRĂGHICI, Investigarea criminalistică a accidentelor de navigație, Editura Universul
Juridic 2012
4. Lucian IONESCU, Dumitru SANDU, Identificarea criminalistică, Ediția a II a, Editura CH Beck 2011
5. Nicoleta Elena BUZATU, Lucian IONESCU, Experimente și simulări în laboratorul de criminalistică, Editura CH
Beck 2010

6. Viorel GHIRGHICI și colectivul, Criminalistică – culegere de lecții, Editura ProfiprintImpex 2010
7. Lucian IONESCU, Expertiza criminalistică a scrisului, Editura CH Beck 2010
8. Marin RUIU, Georgică PANFIL, Tehnică criminalistică, Editura EstFalia 2007
9. Maria Gabriela ZOANĂ, Marian Cicerone GAVRILESCU, Criminalistică, Editura Universității din Pitești 2006
10. George PĂȘESCU, Ion CONSTANTIN, Secretele amprentelor papilare, Editura Național 1996
11.
Revista Criminalistică, Asociația Criminaliștilor din România
9.

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

Însușirea corectă a problematicii criminalisticii.
Cunoștințele dobândite la această disciplină vor ajuta studenţii să aibă o privire de ansamblu a activității
desfășurate de criminaliști atât pe teren, cât și în laborator, ajutați de organele de cercetare penală.
În acest mod, studenții se pot pregăti pentru a îmbrățișa cu succes meseria de polițist, procuror, judecător,
avocat și altele conexe, iar cunoștințele dobândite vor contribui la clarificarea și fixarea materiilor de natură
penală studiate în facultate, servindu-le la pregătirea în vederea promovării examenele admitere în
profesie: INM și INPPA și alte specialități juridice.
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

Explicarea coerentă a noțiunilor
teoretice dobândite
Verificarea gradului de înțelegere și
asimilare a cunoştinţelor
Însuşirea corectă tacticilor
criminalistice și tehnicilor de
laborator

Participarea activă la seminar/laborator
Argumentarea în dialog a cazurilor
analizate
Rezolvarea testelor grilă
Implicarea în dezbateri și în
interpretarea normelor
Rezultatele la testele de evaluare
Prezentarea temei de casă

10.3 Pondere
din nota finală
50%

Evaluarea finală – probă scrisă

Activitateseminar/laborator –
dezbatereacazurilor practice
analizate,
implicareaînefectuareacercetăr
ii la fațalocului,
rezolvareatestelorgrilă,
susținerealiberă a temei de
casă
Test de verificare:
grilăsau/șispețe

25%

25%

1. Cunoaşterea noţiunilor de bază specifice criminalisticii
2. Implicarea la dezbaterile privind cazurile prezentate și la cercetarea la fața locului
3. Prezentarea temei de casă
4. Nota 5 la evaluarea finală
Titular de curs,
Prof.univ.dr. Diaconu Dumitru

Data aprobării în Consiliul departamentului,
departament,
28 septembrie 2018

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

Titular de seminar / laborator,
Prof.univ.dr. Diaconu Dumitru
Director de
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
INTRODUCERE IN DREPTUL MATERIAL AL UNIUNII EUROPENE
2018-2019
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despredisciplină
Introducere in dreptul material comunitar
Denumireadisciplinei
Titularulactivităţilor de curs
conf.univ.dr. Valcu Elise Nicoleta
Titularulactivităţilor de seminar / laborator conf.univ.dr. Valcu Elise Nicoleta
Anul de studii
IV 2.5 Semestrul
2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice şiDrept
Drept şi Administraţie Publică
Drept
LIcenta
Drept

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.
48
3.5
din care curs
24
3.6
S/L/P
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şinotiţe
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
77
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
Cunoaştereainstitutiilor de drept unional studiate in anul III.
De competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5.1
5.2

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

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6.

S/O
2
24
ore
25
25
21
2
2
2

Competenţe specifice vizate
C.1. Interpretarea raportului dintre institutiile dreptului român si cele ale dreptului european si dreptului altor
state prin utilizarea metodelor comparative si interpretative
C.2. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea metodelor de comparare a legislatieinationale,
europene si a legislatiei altor state
C.3. Definirea conceptelor si analiza acestora.

CT.1.Interpretarea, corelarea si compararea institutiilor juridice din dreptul national, dreptul european si dreptul
altor state

7.

Obiectivele disciplinei
Obiectivul general al disciplinei constă în asimilarea de către studenţi a notiunilor specifice
dreptului unional, respectiv cetatenia unionala, libertatea de circulatie în spaţiul unional,
7.1 Obiectivul general al
statutul juridic al imigrantilor, politica socială, cooperarea judiciară în materie civilă,
disciplinei
cooperarea judiciară în materie penală, prin stucturileinstitutionale din acest domeniu.
A. Obiective cognitive
Identificarea si inţelegerea instrumentelor juridice unionale
7.2 Obiectivele specifice1. Deprinderea in analiza comparativa a legislatiei unionale
transpunere

cu normele interne de

2.
1.
2.
3.
1.

8.

Asumarea corectă a conceptelor deduse analizei si inserate in legislatia unionala
B. Obiective procedurale
Identificarea principalelor politici unionale prezentate studentului.
Identificarea legislatiei adecvate politicile prezentate.
Corelarea instrumetelor juridice unionale cu legislatianationala de implementare.
C. Obiective atitudinale
Cooperarea în echipe de lucru pentru solutionarea studiilor de caz.
Utilizarea unor metode specifice de elaborare a studiilor de caz specifice domeniului.

Conţinuturi

8.1. Curs

1

2

3

4

5

6

7

8

Cetăţenia unională şi drepturile aferente
1.1.Noţiunea de cetăţenie unională
1.2.Cetăţenia unională şicetăţenianaţională
1.3. Statutul cetăţeanului unional
Libertatea de circulatie in spatiul unional recunoscuta
resortisantilor statelor membre
1.1. Definirea conceptelor specifice institutiei conform Directivei
2004/38/CE
1.2. Dreptul de intrare si de sedere pentru o perioada mai mica
de 3 luni
1.3. Dreptul de sedere pentru o perioada mai mare de 3 luni
1.4. Dreptul de sedere permanenta
1.5. Restrangerea de drepturi
Libertatea de circulatie in spatiul unional recunoscuta
resortisantilor statelor membre-norma de transpunere.
Comentarii
1.1.Implementarea in ordinea juridica interna a Directivei
2004/38/CE
Statutul juridic al resortisantilor statelor extraunionale aflati
pe teritoriul Uniunii Europene
1.1.Aspecte introductive privind conceptul de imigrant
1.2 Directiva 2011/98/UE privind procedura unica de solicitare a
unui permis unic pentru resortisantii tarilor terte in vederea
sederii si ocuparii unui loc de munca pe teritoriul unui stat
membru UE
Statutul juridic al resortisantilor statelor extraunionale aflati
pe teritoriul Uniunii Europene
1.1. Directiva 2003/104/ce privind statutul resortisantilor tarilor
terte care sunt rezidenti pe termen lung
1.2. Directiva 2003/86/CE privind reintregirea familiei
resortisantilor statelor terte aflati in spatiul unional
Statutul juridic al resortisantilor statelor extraunionale aflati
pe teritoriul Uniunii Europene
1.1. Directiva 2008/115/CE privind problematica returnarii
resortisantilor statelor terte in situatii de sedere ilegala .
1.2. Directiva 2009/50/CE privind conditiile de intrare si sedere
in vederea ocuparii unui loc de munca inalt calificat
1.3. Directiva 2009/52/CE privind sanctiunile si masurile
aplicate angajatorilor de resortisanti din tari terte aflati in
conditii de sedere ilegala
Cooperarea judiciară internatională şi unională în penală
1.1. Drepturile cetatenilor unionali in cadrul procedurilor
rezultate din cooperarea judiciar unionala in materie penala
Dispozitii introductive
1.2. Directiva 2013/48/UE privind dreptul de a avea acces la un
avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor
privind mandatul european de arestare
1.3. Directiva 2016/343/UE privind prezumția de nevinovăție și
dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor
penale
Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie
civilă şi penală
1.1. Directiva 2016/800/UE privind garanțiile procedurale pentru
copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul
procedurilor penale

Nr.
ore
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

2

2

2

2

2

2

2

-prelegerea
- dezbaterea
interactiva

Suport curs
Legislatieunionala/sit
e-ul oficial al
JurnaluluiOficial al
UninuiiEuropene
Legislatienationala/
site-ul official al
MonitoruluiOficial

1.2. Directiva 2010/64/UEprivinddreptul la
interpretareşitraducereîncadrulprocedurilorpenale.

9

10

11

12

Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie
penală
1.1 Directiva 2012/13/UE privind dreptul la informare în cadrul
procedurilor penale
1.2. Directiva 2012/29/UEprivind drepturile, sprijinirea si
protectia victimelor criminalitatii
Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie
penală
1.1. Directiva 2011/99/UE privind ordinal european de protectie
Prezentarea normei de implementare
Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie
penală
1.1. Decizia cadru 2002/584/UE si Decizia cadru 2009/299/UE
privind mandatul european de arestare si procedurile de
predare intre statele membre. Prezentarea normei de
implementare
1.2. Directiva 2014/41 /UE privind ordinul european de ancheta
in materie penala
Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie
penală
1.1. Directiva 2015/849/UE privind prevenirea, combaterea si
sanctionarea faptelor de spalare de bani . Prezentarea normei
de implementare
1.2.Directiva 2014/42/UE privind
inghetarea si confiscarea
instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite in Uniunea
Europeana

2

2

2

2

….
Bibliografie
1. Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora Ioana Rusu ,Tratat de cooperare judiciara in materie penala, Editura
C.H.Beck , 2016
2. Daniel GradinaruInvestigarea infractiunilor contra intereselor financiare ale Uniunii Europene, Editura
C.H.Beck, 2016
3. Monica Gheorghe, Provocari actuale, Editura Universul Juridic, 2016
4. Directiva 2004/38/CE privind libertatea de circulatie in spatiul unional recunoscuta resortisantilor statelor
membre
5. Directiva 2011/98/UE privind procedura unica de solicitare a unui permis unic pentru resortisantii tarilor terte
in vederea sederii si ocuparii unui loc de munca pe teritoriul unui stat membru UE
6. Directiva 2003/104/ce privind statutul resortisantilor tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung
7. Directiva 2003/86/CE privind reintregirea familiei resortisantilor statelor terte aflati in spatiul unional
8. Directiva 2008/115/CE privind problematica returnarii resortisantilor statelor terte aflati in conditii de sedere
ilegala
9. Directiva 2009/50/CE privind conditiile de intrare si sederea resortisantilor tarilor terte in vederea ocuparii unui
loc de munca inalt calificat
10. Directiva 2009/52/CE privind sanctiunile si masurile aplicate angajatorilor de resortisanti din tari terte aflati in
conditii de sedere ilegala
11. Decizia cadru 2002/584/UE si Decizia cadru 2009/299/UE privind mandatul european de arestare si
procedurile de predare intre statele membre
12. Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 privinddreptul la
interpretareşitraducereîncadrulprocedurilorpenale.
13. Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în
cadrul procedurilor penale
14. Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a
avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare,
precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu
persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate
15. Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea
anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor
penale
16. Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile
procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale
17. Directiva 2010/64/UEprivinddreptul la interpretareşitraducereîncadrulprocedurilorpenale.

18. Directiva 2011/99/UE privind ordinal european de protectie
19. Directiva 2015/849/UE privind prevenirea, combaterea si sanctionarea faptelor de spalare de bani .
20. Florin Razvan Radu, Drept european si international penal, Editura C.H.Beck, 2013

8.2. Aplicaţii: Seminar
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cetăţenia unională şi drepturile aferente. Concept , analiza
comparativa cu cetatenianationala . Drepturile aferente calitatii
de cetatean unional.
Libertatea de circulatie in spatiul unional recunoscuta
resortisantilor statelor membre . Dezbateri interactive privind
analiza directivelor unionale aferente politicii
Libertatea de circulatie in spatiul unional recunoscuta
resortisantilor statelor membre . Dezbateri interactive privind
analiza normei de implementare in materia politicii predate.
Statutul juridic al resortisantilor statelor extraunionale aflati pe
teritoriul Uniunii Europene . Dezbateri interactive privind analiza
directivelor unionale aferente politicii
Statutul juridic al resortisantilor statelor extraunionale aflati pe
teritoriul Uniunii Europene
Dezbateri interactive privind analiza directivelor unionale
aferente politicii
Statutul juridic al resortisantilor statelor extraunionale aflati pe
teritoriul Uniunii Europene
Dezbateri interactive privind analiza directivelor unionale
aferente politicii
Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie civilă şi
penală. Dezbateri interactive privind analiza directivelor unionale
aferente politicii
Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie civilă şi
penală. Dezbateri interactive privind analiza directivelor unionale
aferente politicii
Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie civilă şi
penală. Dezbateri interactive privind analiza directivelor unionale
aferente politicii
Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie civilă şi
penală. Dezbateri interactive privind analiza directivelor unionale
aferente politicii
Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie civilă şi
penală. Dezbateri interactive privind analiza directivelor unionale
aferente politicii
Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie civilă şi
penală. Dezbateri interactive privind analiza directivelor unionale
aferente politicii

Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii
Resursefolosite

- dialogul
- dezbatere
lucru în echipa
- conversaţia
euristică

Studiu de caz, teste
de verificare

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Bibliografie
1. Tratat Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora Ioana Rusu ,Tratat de cooperare judiciara in materie penala,
Editura C.H.Beck , 2016
2. Daniel Gradinaru Investigarea infractiunilor contra intereselor financiare ale Uniunii Europene, Editura
C.H.Beck, 2016
3. Monica Gheorghe, Provocari actuale, Editura Universul Juridic, 2016
4. Directiva 2004/38/CE privind libertatea de circulatie in spatiul unional recunoscuta resortisantilor statelor
membre
5. Directiva 2011/98/UE privind procedura unica de solicitare a unui permis unic pentru resortisantii tarilor terte
in vederea sederii si ocuparii unui loc de munca pe teritoriul unui stat membru UE
6. Directiva 2003/104/ce privind statutul resortisantilor tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung
7. Directiva 2003/86/CE privind reintregirea familiei resortisantilor statelor terte aflati in spatiul unional
8. Directiva 2008/115/CE privind problematica returnarii resortisantilor statelor terte aflati in conditii de sedere
ilegala
9. Directiva 2009/50/CE privind conditiile de intrare si sederea resortisantilor tarilor terte in vederea ocuparii unui
loc de munca inalt calificat
10. Directiva 2009/52/CE privind sanctiunile si masurile aplicate angajatorilor de resortisanti din tari terte aflati in
conditii de sedere ilegala
11. Decizia cadru 2002/584/UE si Decizia cadru 2009/299/UE privind mandatul european de arestare si
procedurile de predare intre statele membre

12. Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 privinddreptul la
interpretareşitraducereîncadrulprocedurilorpenale.
13. Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în
cadrul procedurilor penale
14. Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a
avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare,
precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu
persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate
15. Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea
anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor
penal
16. Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile
procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale
17. Directiva 2010/64/UEprivinddreptul la interpretareşitraducereîncadrulprocedurilorpenale.
18. Directiva 2011/99/UE privind ordinal european de protectie
19. Directiva 2015/849/UE privind prevenirea, combaterea si sanctionarea faptelor de spalare de bani
20. Florin Razvan Radu, Drept european si international penal, Editura C.H.Beck, 2013
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptărilereprezentanţilorcomunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface rigorile
cerintelor in vederea admiterii la masteratele de specialitate dar si rigorile pietei muncii in domeniu.
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

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

-participarea activă la seminar,
- implicarea activa in rezolvarea
studiilor de caz;
- gradul de încadrare în cerinţele
impuse
în
ceea
ce
priveşteinsusireainstitutiilor
juridice
predate la orele de curs.

10.2 Metode de evaluare

-

10.3 Pondere
din nota finală
50%

Evaluare finală

-studiu de caz
10%
- Verificarea periodica a
cunoştinţelor asimilate prin
aplicarea lucrarii scrise 1
-20%
-Verificarea periodica a
cunoştinţelor asimilate prin
aplicarea lucrarii scrise 2

-20%
1. Comunicarea unor informaţii utilizând corect limbajul ştiinţificreferitor legislatiei unionale.
2. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei “Introducere in dreptul material
comunitar’.
3. Capacitatea de a aplica informatiile acumulate.
4. Nota 5 la evaluarea finală

Data completării
19 septembrie 2018

Titular de curs,
conf.univ.dr. Valcu Elise

Data aprobării în
Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

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

Titular de seminar / laborator,
conf..univ.dr.Valcu Elise
Director de departament,
(beneficiar),
Lect.univ.dr. IANCU Daniela

FIŞA DISCIPLINEI
PROTECȚIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI, 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
ȘtiințeEconomiceșiDrept
Drept si Administratie publica
Drept
Licenta
Drept/ Specialist îndomeniuljuridic
IF

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despredisciplină
Denumireadisciplinei
Titularulactivităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
IV 2.5 Semestrul
I

ProtectiaJuridica a DrepturilorOmului
Conf.dr. DoinaPopescuLjungholm
Conf.dr. DoinaPopescuLjungholm
2.6 Tipulde evaluare
E
2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
1
3.3
S/L/P
3.4 Total ore din planul de înv.
24
3.5
din care curs
12
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
51
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Număr de credite
3
4.1
4.2

5.1
5.2

O

1
12
ore
20
18
10
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Parcurgerea disciplineiDrept administrativ
De competenţe
Capacitate de analiza si sinteză, gandire divergentă
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Dotarea sălii de curs cu videoproiector
-Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
De desfăşurare a seminarului
-Susţinerea testului de verificare
-Respectarea termenelor de predare a temei de casă

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6.

Competenţe specifice vizate




7.

C.4. Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor
european și dreptul altor state

juridice din dreptul național, dreptuyl

Nu este cazul

Obiectivele disciplinei
Obiectivele disciplinei au în vedere intelegerea notiunilor de drepturi ale omului de
realizarea a distinctiei dintre drepturile fundamentale si drepturile omului,a obligatiilor
7.1 Obiectivul general al statului de a le respecta , modul de ocrotire si garantare a drepturilor omului la nivel
disciplinei
universal si la nivel regional,in mod deosebit la nivel regional european si modul concret prin
care se realizeaza protectia drepturilor omului ,care sunt garantiile respectarii lor si
mecanismele de control si sanctionare a statelor semnatare ale conventiilor si tratatelor
internationale in materie .

7.2 Obiectivele specifice

8.

A. Obiective cognitive
Înţelegereanoțiunii de drepturialeomului
Cunoaştereainstrumentelorjuridice de protecție a drepturiloromului, precumși a
mecanismului de funcționare
Cunoasterea si intelegerea obligatiilor asumate de Romania prin semnarea conventiilor si
tratatelor internationale in domeniu, dar si de cele semnate de state in general
Întelegerea mecanismului de protectie si garantare a drepturilor omului in sistemul
romanesc
Asumarea corectă a noţiunilor cu care opereazădisciplina
B. Obiective procedurale
Corelarea normelor legale din domeniul protecției drepturilor omului cu cele din alte ramuri
de drept
Identificarea unor împrejurări concrete și găsirea soluțiilor legale
C. Obiective atitudinale
Respectarea normelor de drept privitoare la institutiile juridice studiate
Identificarea interesului general al societatii si protejarea acestuia prin respectarea
normelor de drept
Stabilirea cooperarii cu institutiile si autoritatile publice cu atributii in domeniul protectiei
juridice a drepturilor omului
Integrarea responsabilă și eficientă în cadrul autoritatilor si institutiilor menite sa asigure si
sa monitorizeze respectarea drepturilor omului

Conţinuturi

8.1. Curs
1
2
3
4

Cristalizarea şi evoluţia conceptului de drepturi ale omului
Drepturile omului în sistemul Naţiunilor Unite
Sistemul european de protecţie a drepturiloromului
Convenţia Europeană a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale
Sistemulinstituţional de consacrareşiprotecţie a
drepturiloromuluiîncadrulUniuniiEuropene
Uniunea Europeană şi statele terţe în materia protecţiei
drepturilor omului

Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

2
2
1
1
Prelegere
Dezbatere
Studiu de caz

Suport de curs
Rolul instituţiilor şi organismelor europene în protecţia drepturilor
1
omului
1
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi Tratatul
6
de la Lisabona
Protectia drepturilor omului in sistemul de drept romanesc
2
Drepturile si libertatilefundamentalealeomuluiocrotite si garantate
7
de Constitutiarevizuita a Romanieidin 1991
Rolul Ombudsmanuluiînpromovareadrepturiloromului
2
8
Drepturile omului şi reforma administraţiei publice din România
Bibliografie
1. Doina Popescu, Protectia juridica a drepturilor omului,în curs de publicare în Editura Universității din Pitești
2. Micu, D., Garantarea drepturilor omului în practica Curţii Europene a drepturilor Omului şi în Constituţia României,
Bucureşti, Editura All Beck, 2010
3. Corneliu Manda, Ombdusmanul – Institutie fundamentalã a statului de drept, Editura Lumina Lex,2011
4. Fuerea, A., Drept comunitar european, Bucureşti, Editura All Beck,2010
5. Purda, N., , Protectia drepturilor omului – mecanisme interne si internationale, Editura Lumina Lex, Bucuresti 2009
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
ore
predare
Resursefolosite
Cristalizarea şi evoluţia conceptului de drepturi ale omului
1
2
Drepturile omului în sistemul Naţiunilor Unite
Sistemul european de protecţie a drepturiloromului
2
2
Convenţia Europeană a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale
1
Sistemulinstituţional de consacrareşiprotecţie a
3
Dezbatere
drepturiloromuluiîncadrulUniuniiEuropene
Studiul de caz
Suport de curs
Lucrul în grup
Uniunea Europeană şi statele terţe în materia protecţiei
1
4
drepturilor omului
Rolul instituţiilor şi organismelor europene în protecţia drepturilor
1
5
omului
1
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi Tratatul
6
de la Lisabona
5

Protectia drepturilor omului in sistemul de drept romanesc
2
Drepturile si libertatilefundamentalealeomuluiocrotite si garantate
de Constitutiarevizuita a Romanieidin 1991
Rolul Ombudsmanuluiînpromovareadrepturiloromului
2
8
Drepturile omului şi reforma administraţiei publice din România
Bibliografie
1. Doina Popescu, Protectia juridica a drepturilor omului, Editura Universității din Pitești. 2010
2 Micu, D., Garantarea drepturilor omului în practica Curţii Europene a drepturilor Omului şi în Constituţia României,
Bucureşti, Editura All Beck, 2010
3. Corneliu Manda, Ombdusmanul – Institutie fundamentalã a statului de drept, Editura Lumina Lex,2011
4. Fuerea, A., Drept comunitar european, Bucureşti, Editura All Beck,2010
5. Purda, N., Protectia drepturilor omului – mecanisme interne si internationale, Editura Lumina Lex, Bucuresti 2009.
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Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor sa se integreze perfect in autoritatile si institutiile menite sa
asigure si sa monitorizeze respectarea drepturilor omului
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
corectitudineaşiexhaustivitateacunoştinţ
elor;
- coerenţalogică;
- gradulde asimilare a limbajului de
specialitate.
-participareaactivă
la
seminar,
rezolvareastudiilor de caz;

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Probăscrisă –
întrebăriteoreticeşistudii de caz

50%

Probăpractică:spete,studii de
cazPrezentareoralaa temei de
casă

20%
gradul
de
30%
încadrareîncerinţeleimpuseînceea
ce
priveşterealizareatemei de casă.
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 la
seminar
Titular de curs,
Conf.dr. DoinaPopescuLjungholm

.

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

Titular de seminar / laborator,
Conf.dr. DoinaPopescuLjungholm
Director de departament,
(beneficiar),
Lect. univ. dr. D. Iancu

FIŞA DISCIPLINEI

METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE, 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
IV 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Științe Economice și Drept
Drept şi Administraţie publică
Drept
Licenţă
Drept / Specialist în domeniul juridic
IF
Metodologia cercetării ştiintifice
Lect. univ. dr. Lavinia Olah
2.6 Tipul de evaluare
E

I

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
3.3
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de inv.
24
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 .....
3.7
Total ore studiu individual
26
3.8
Total ore pe semestru
50
3.9
Număr de credite
2
4.1
4.2

S/O

2
24
ore
6
4
10
2
2
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Parcurgerea disciplinei Teoria generală a dreptului
De curriculum
De competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă
5.

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1

De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Competenţe
profesionale

6.

-

- 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 specifice acumulate

Competenţe
transversale

C5: Aplicarea cunoștințelor necesare în culegerea datelor și informațiilor referitoare la o problemă de drept
concretă

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

7.

Obiectivele disciplinei
Obiectivul principal al disciplinei constă în cunoaşterea de către studenţi a problemelor
7.1 Obiectivul general al
fundamentale ale metodologiei de cercetare ştiinţifică, a instrumentelor de cercetare
moderne, pentru a stabili cauzele fenomenelor juridice şi a fundamenta soluţiile juridice la
disciplinei
nivel naţional şi internaţional.
A. Obiective cognitive
7.2 Obiectivele specifice
Înţelegerea principiilor care stau la baza elaborării unui act normativ
Înţelegerea regulilor de elaborare, redactare şi prezentare a unei lucrări ştiinţifice
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B. Obiective procedurale
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice
Întelegerea si însuşirea mecanismelor juridice specifice tehnicii legislative
Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice
Deprinderea studenţilor în a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric.
C. Obiective atitudinale
Formarea capacităţii de investigare a viitorilor jurişti
Creşterea performanţelor, prestigiului şi eficienţei activităţii viitorilor jurişti
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor legislative
noi şi a jurisprudenţei.
8. Conţinuturi
8.1. Curs Nr.
ore

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

2

3

4

5

6

7

8

9

Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a
competențelor vizate, a modalităților de evaluare, distribuirea
temelor de casă
Aspecte generale despre cercetarea ştiinţifică
2.1. Noţiunea şi formele de cercetare ştiinţifică
2.2. Structura instituţională a cercetării ştiinţifice juridice în
România
Şiinţele juridice în sistemul ştiinţelor sociale
3.1. Tipologia ştiinţelor juridice
3.2. Ştiinţele juridice istorice
3.3. Ştiinţele juridice de ramură
3.4. Ştiinţele auxiliare ştiinţelor juridice
Metodele de cercetare ştiinţifică a fenomenului juridic
4.1. Noţiunea de metodologie juridică
4.2. Metode de cercetare a ştiinţei juridice
1. Metoda logică
2. Metoda istorică
3. Metoda comparativă
4. Metoda sociologică
5. Metoda cantitativă
6. Metoda informaţională

Tehnica de elaborare a actelor normative
6.1. Metode de documentare utilizate în activitatea de elaborare
a actelor normative
6.2. Limbajul şi stilul utilizat în redactarea actelor normative
6.3. Identificarea modalităţii de reglementare şi stabilirea formei
de exprimare a normei juridice
6.4. Arhitectura actului normativ
Realizarea unei lucrări ştiinţifice în domeniul juridic
7.1. Alegerea temei de cercetare şi elaborarea planului de
cercetare
7.2. Reguli de redactare a unei lucrării ştiinţifice
7.3. Rolul coordonatorului ştiinţific şi responsabilităţile studentului
7.4. Aspecte referitoare la etica cercetării ştiinţifice
Prezentarea publică a unei lucrări ştiinţifice
8.1. Funcţiile susţinerii publice
8.2. Organizarea prezentării publice
8.3. Reguli ale susţinerii publice
Metodologia realizării documentelor pentru debutul în
carieră
9.1. Noţiunea de carieră profesională
9.2. Redactarea unui CV
9.3. Întocmirea unei scrisori de intenţie
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Observaţii
Resurse folosite

- dialogul
- dezbatere
lucru în echipa
- conversaţia
euristică

-utilizarea
calculatorului
- studiu de caz,
prezentare temă de
casă,
test
de
verificare

1

2

3

3

3

Documentarea în domeniul juridic
5.1. Noţiunea de documentare
5.2. Tipuri de documentare

Metode de
predare

3

3

3

3

9.4 Pregătirea unui interviu
Bibliografie
Craiovan, Ioan, Metodologie juridică, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2005.
Deaconu, Ştefan, Metodologie juridică, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013.
Duminică Ramona,Olah Lavinia, Metodologia cercetării juridice. Curs practic pentru studenţii programului frecvenţă
redusă, Ed. Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2016.
Rădulescu Mihaela Şt., Metodologia cercetării ştiinţifice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului



Însuşirea corectă a conceptelor specifice cercetării ştiinţifice în domeniul juridic
Competenţele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface așteptările angajatorilor din domeniul
juridic, ale asociațiilor profesionale şi ale celor din domeniul cercetării ştiinţifice.
10. Evaluare

Tip activitate

10.4 Curs

10.5
Seminar/
Laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode 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.

10.3 Pondere din nota
finală

Evaluare
finală
–
Redactarea şi prezentarea
unei lucrări ştiinţifice

50 %

Activitate seminar
(expunerea liberă a
studentului, chestionare
orală)

10%

20%
Test scris
Prezentarea orală a temei
de casă

10.6 Standard minim de
performanţă
Data completării
19 septembrie 2018

20%

1. Cunoaşterea noţiunilor de bază ale metodologiei juridice
2. Prezentarea la seminar a temei de casă
3. Prezentarea unei lucrări ştiinţifice
4. Nota 5 la activităţile de seminar
Titular disciplină,
Lect. univ. dr. Olah Lavinia

Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Olah Lavinia

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
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FIŞA DISCIPLINEI
DREPT PROCESUAL CIVIL 2, 2018-2019
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
2.2
2.3
2.4

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
Științe Juridice
Licenţă
Drept/Specialist îndomeniuljuridic
IF

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

Drept procesual civil 2
Conf.univ.dr. Andreea Elena Tabacu
Lect.univ.dr. Amelia Singh
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.
40
3.5
Din care S.I.
20
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
110
3.8
Total ore pe semestru
150
3.9
Număr de credite
6
4.

Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Parcurgerea disciplinelor de Drept civil, Drept procesual civil I
De competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5.

Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului

4.1
4.2

5.1
5.2

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6.

S
S

S

2
20
ore
40
30
30
5
3
2

Videoproiector, ecran
Fără dotare specială

Competenţe specifice vizate


C6 : Utilizarea legislatiei în vigoare în analiza situațiilor juridice, în încadrarea lor din punct de vedere juridic
și în soluționarea lor



Nu este cazul

7.

Obiectivele disciplinei
Întelegerea teoretică şi practică a modului în care se desfăşoară procesul civil.
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

A. Obiective cognitive

7.2 Obiectivele
specifice

Disciplina studiază principiile procesului civil, competenţa instanţelor de judecată,
participanţii în procesul civil, actiunea civila, actele de procedura si termenele procedurale,
institutii fundamentale pe care studenţii trebuie sa le inteleaga atat din punct de vedere
teoretic cat si in aplicarea lor practica, aceste aspecte fiind esentiale pentru intelegerea
ulterioara a modului în care se desfăşoară procesul civil.
B. Obiective procedurale
Identificareacorelatieidintredreptul material sicel procedural
Corelareaaspectelorteoretice cu cele practice prinidentificarea de solutii in cazurilepractice

C. Obiectiveatitudinale
Respectareanormelor de dreptprivitoarela institutiilejuridicestudiate
Identificareainteresului general al societatiisiprotejareaacestuiaprinrespectareanormelor de
drept
8

Conţinuturi

8.1. Curs

Nr.
ore
3

Metode de
lucru

Observaţii
Resurse folosite

Judecataînprimăinstanţă
1.1. Reguli de desfăşurare a şedinţei de judecată
1.2. Încheierile de şedinţă
2.1.. Probele
3
2
2.2. Incidente proceduraleşi acte de dispoziţiealepărţilor
Hotărârea
3
3.1. Noţiuneşifeluri
3
3.2. Aspecte legate de hotărâreajudecătorească
3.3. Efectelehotărâriijudecătoreşti
4
Apelul
3
Caileextraordinare de atac
3
5.1. Recursul
5
5.2. Contestaţia în anulare
Prelegere,
Reglementări
5.3. Revizuirea
dezbatere
Executareasilită
3
6.1. Normele de executaresilita
6.2. Reflectarea art. 6 CEDO in materiaexecutariisilite
6
6.3. Participantii la executareasilita
5.4. Cerintepentrudeclansareaexecutariisilite - titlulexecutoriu
6.5. Proceduriexecutionale
6.6. Contestatia la executaresilita
Procedurilespeciale.
2
7.1. Ordonantapresedintiala
7
7.2. Divortul
7.3. Partajul
7.4. Ordonanţa de plata
Bibliografie
I. Tratate, cursuri, monografii
C. BÎRSAN, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, - Comentarii pe articole, Drepturi şi libertăţi, Editura C.H.
BECK, Bucureşti, 2010;
E. CHELARU, Drept civil. Partea generala, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011;
V.M. CIOBANU, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. I, vol. II, Editura Naţional, Bucureşti, 1996;
I. DELEANU, V Mitea, Tratat de procedură civilă, vol. I, vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
A.IORGOVAN, Tratat de dreptadministrativ, vol. II, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2002;
I. Leş, Tratat de dreptprocesual civil, vol. II UniversulJuridic, Bucureşti, 2015; Noul Cod de procedurăcivilă, CH
Beck, 2011.
TABACU, A., Dreptprocesual civil, Editierevazuta si adaugita, EdituraUniversulJuridic, Bucuresti, 2015
M. TĂBÂRCĂ, Dreptprocesual civil, vol. I, II EdituraUniversulJuridic, Bucureşti, 2014;
II. Studii, articole, note, comentarii
I. LEŞ, M. ENACHE, Consideraţiiasupraautorităţii de lucrujudecatîncauzele de divorţ, „Dreptul” nr. 2-3/1993;
Tabacu, A., Executarea hotărârilor în materia contenciosului administrativ, de lege lata şi după intrarea în
vigoare a Noului Cod de procedură civilă, The enforcement of thedecisionsdeliveredbythe administrative courts, de lege
lataandaftertheenterintoforce of The New Civil procedure code, Revista Transilvana de Stiinte Administrative, June, 2012
Tabacu, A., Şedinţa de judecată potrivit Noului Cod de procedură civilă, Revista Română de Drept Privat,
nr.2/2012
Tabacu,A., Duminică, R., Titluri executorii în Noul Cod civil, Revista Română de Executare Silită, nr. 3/2011
Tabacu, A., Duminică, R., Prezumţia ca mijloc de probă, potrivit Noului Cod de procedură civilă şi Noului Cod
civil, Revista Română de Drept Privat nr. 6/2011
III. DeciziialeCurţiiConstituţionale
IV. HotărârialeCurţiiEuropene a DrepturilorOmului
V. Legislatie
Constitutia Romaniei
Codul de proceduracivilă
Legea nr.303/2004 privindstatutulmagistraţilor
Legea nr.304/2004 privindorganizareajudiciară
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar
ore
predare
Resurse folosite
1
Judecataînprimăinstanţă
3
- dialogul
Videoproiector,
2
Probele
3
- dezbatere
Studiu de caz,
3
Hotărârea
3
lucru în echipa
predare temă de
- conversaţia
4
Apelul
3
casă, explicație, test
euristică
5
Căileextraordinare de atac
3
de verificare
6
Executareasilită
3
1

7
Procedurispeciale
2
Bibliografie
I. Tratate, cursuri, monografii
C. BÎRSAN, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, - Comentarii pe articole, Drepturi şi libertăţi, Editura C.H.
BECK, Bucureşti, 2010;
E. CHELARU, Drept civil. Partea generala, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011;
V.M. CIOBANU, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. I, vol. II, Editura Naţional, Bucureşti, 1996;
I. DELEANU, V Mitea, Tratat de procedură civilă, vol. I, vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
A.IORGOVAN, Tratat de dreptadministrativ, vol. II, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2002;
I. Leş, Tratat de dreptprocesual civil, vol. II UniversulJuridic, Bucureşti, 2015; Noul Cod de procedurăcivilă, CH
Beck, 2011.
TABACU, A., Dreptprocesual civil, Editierevazuta si adaugita, EdituraUniversulJuridic, Bucuresti, 2015.
M. TĂBÂRCĂ, Dreptprocesual civil, vol. I, II EdituraUniversulJuridic, Bucureşti, 2014;
II. Studii, articole, note, comentarii
I. LEŞ, M. ENACHE, Consideraţiiasupraautorităţii de lucrujudecatîncauzele de divorţ, „Dreptul” nr. 2-3/1993;
Tabacu, A., Executarea hotărârilor în materia contenciosului administrativ, de lege lata şi după intrarea în
vigoare a Noului Cod de procedură civilă, The enforcement of thedecisionsdeliveredbythe administrative courts, de lege
lataandaftertheenterintoforce of The New Civil procedure code, Revista Transilvana de Stiinte Administrative, June, 2012
Tabacu, A., Şedinţa de judecată potrivit Noului Cod de procedură civilă, Revista Română de Drept Privat,
nr.2/2012
Tabacu,A., Duminică, R., Titluri executorii în Noul Cod civil, Revista Română de Executare Silită, nr. 3/2011
Tabacu, A., Duminică, R., Prezumţia ca mijloc de probă, potrivitNoului Cod de procedurăcivilăşiNoului Cod civil,
RevistaRomână de Drept Privat nr. 6/2011
III. DeciziialeCurţiiConstituţionale
IV. HotărârialeCurţiiEuropene a DrepturilorOmului
V. Legislatie
Constitutia Romaniei
Codul de proceduracivilă
Legea nr.303/2004 privindstatutulmagistraţilor
Legea nr.304/2004 privindorganizareajudiciară
VI. Spetele din cursulDrept processual civil, Editura UJ, 2015
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competenţele dobândite permit desfăşurarea activităţii ca jurist, bază pentru urmarea în continuare a profesiilor juridice
specifice: judecător, avocat, consilier juridic, executor judecătoresc etc.

9

10

Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
19 septembrie 2018

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală
50 %

Cunoaștereaterminologieispecificedisci
Înregistrare prezenţă, testare
plinei, capacitatea de analizășisinteză,
finală (teorie şi speţe)
aptitudinea de a
transpunenoțiunileteoreticeîncazuri
practice
Frecvența și pertinența intervențiilor
Înregistrare, verificare teme,
50%
orale, Calitatea lucrărilor efectuate
lucrare de control
Capacitatea de a opera cu cunoștințele
asimilate, capacitatea de a transpune
noțiunile teoretice în cazuri practice
Utilizarea corectă a limbajului de specialitate
Cunoaşterea conceptelor de bază specifice
2.5 puncte activităţi periodice
2.5 puncte evaluare finală
Titular disciplină,
Titular de seminar,
Conf. univ. dr. Andreea Elena Tabacu
Lect. univ. dr. Amelia Singh

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

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

FIŞA DISCIPLINEI
DREPTUL SECURITĂȚII SOCIALE, 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 Administrație publică
Drept
Licenţă
Drept /Specialist în domeniul juridic
IF

2. Date despre disciplină
Dreptul securitătii sociale
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. Carmen Constantina Nenu
Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect. univ. dr. Tolbaru Carmina
Anul de studii
IV 2.5 Semestrul 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
S/L/P
3.4 Total ore din planul de înv.
40
3.5
din care curs
20
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
85
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Număr de credite
5

2.1
2.2
2.3
2.4

O
2
20
ore
28
28
23
6

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Parcurgerea disciplinelor Dreptul muncii, Teoria generala a obligatiilor, Drept civil,
De curriculum
Drept fiscal , Drept administrativ
De competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă
4.

4.1
4.2

5.1
5.2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Sală dotată cu tablă
De desfăşurare a
Sală dotată cu tablă
laboratorului/seminarului

Competenţe profesionale

Competenţe specifice vizate

C3. Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice
internationale
C3.1. Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc si european si a principalelor
instrumente juridice internationale
C3.2. Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale, a celor europene si a prevederilor
internationale prin utilizarea cunostintelor însusite
C3.3. Identificare prevederilor legale din legislatia româneasca, europeana sau internationala,
aplicabile într-un context determinat
C3.4. Realizarea studiului juridic si distingerea între prevederile relevante fata de cele irelevante care
au incidenta în rezolvarea unor situatii specific
C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislatiei românesti si a celei europene si
internationale în vigoare

Competenţe
transversale

6.

 Nu este cazul

7.

Obiectivele disciplinei

Cunoştinţele dobândite în cadrul acestei materii vor completa informaţia juridică de
drept public, determinând intelegerea corecta raporturilor juridice de asigurari sociale si de
asistenta sociala, specificul si scopul reglementarii lor juridice.
7.1 Obiectivul
Studenţii vor aprofunda elementele caracteristice şi problemele specifice nasterii, executarii si in
general al disciplinei
raporturilor juridice reglementate de dreptul securitatii sociale, în scopul utilizării acestor
cunoştinţe în practică, în cadrul viitoarei cariere.

7.2. Obiectivele
specifice

A. Obiective cognitive
- însuşirea noţiunilor din dreptul securităţii sociale
- cunoaşterea reglementărilor din domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale si a autorităților
competente in domeniu
- cunoaşterea caracteristicilor de bază ale raportului juridic de asigurari sociale si a celui de
asistenta sociala
- întelegerea corecta a obiectului raportului juridic de asigurari sociale si al celui de asistenta
sociala.
- întelegerea corecta a caracteristicilor si principiilor raportului juridic de securitate
sociala.Înțelegerea modului de funcționare a sistemelor de securitate socială
- însuşirea regulilor de aplicare a legislaţiei securităţii sociale
B. Obiective procedurale
- analiza şi calificarea normelor juridice din domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
- utilizarea corecta a termenilor specifici asigurarilor si asistentei sociale
- corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică
- aplicarea principiilor de bază ce guverneaza raporturile juridice de asigurari sociale si pe cele de asistenta
sociala

C. Obiective atitudinale
- înţelegerea importanţei Dreptului securităţii sociale pentru asigurarea unui trai decent
- manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă
şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi a jurisprudenţei

8.

Conţinuturi

8.1. Curs

Nr.
ore

1

Considerații generale privind dreptul securitatii sociale

1

2

Asigurările sociale în România – definiție, riscuri sociale, prestații
de asigurări sociale, categorii de asigurați

1

3
4
5

6

7

8

Sistemul unitar de pensii publice din România – principii,
categorii de pensii. Alte prestații de asigurări sociale acordate în
sistemul unitar de pensii publice
Stagiul de cotizare în sistemul unitar de pensii publice

1

Considerații generale privind asigurările sociale pentru somaj
Măsuri pentru prevenirea şomajului şi ocuparea forţei de muncă

2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Prelegere
Dezbatere
Studiu de caz

Suport documentar

2

Categorii de asiguraţi în sistemul asigurărilor pentru şomaj.
Indemnizaţia de şomaj - concept şi condiţii de acordare. Alte
drepturi ale beneficiarilor sistemului

2

Considerații generale asupra sistemului de asigurări de sănătate

1

Categorii de asiguraţi şi de beneficiari ai sistemului public de
sănătate. Drepturile şi obligaţiile persoanelor asigurate. Concedii
şi indemnizaţii de asigurări de sănătate

2

9

Asigurarile pentru accidente de muncă și boli profesionale.
Riscurile sociale asigurate și prestațiile sociale corelative

2

10

Sistemul instituţional naţional de asistenţă sociala.
Raportul juridic de asistenţă socială. Caractere şi obiect

2

11

Categorii de prestații acordate familiilor cu copii. Alocaţia de stat
pentru copii. Alocația pentru susținerea familiei. Indemnizaţia
pentru creşterea copilului.

2

12

Protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
1 oră

1

13

Jurisdicția asigurarilor sociale si cea a asistenței sociale - 1oră

1

Bibliografie
1.Cursuri, tratate: Moarcaș Costea Claudia Ana, Dreptul securității sociale, Editura CH Beck, Bucuresti, 2012, Carmen
Nenu, Carmina Aleca, Dreptul asigurărilor sociale, Editura Sitech, Craiova 2014, Carmen Nenu, Dreptul securității
sociale. Sinteze și teste, Editura Sitech, Craiova 2014.
2. Legislație:
Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj, cu modificarile si completarile ulterioare
OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari de sanatate
OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
Legea 448/2006 privind protectia persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii
Legea 292/2011 privind asistenta sociala
Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
ore
predare
Resurse folosite
1

Identificarea si intelegerea notiunilor de riscuri sociale, prestatii
sociale, delimitarea categoriilor de asigurati

2

Explicarea si intelegerea concreta a principiilor sistemului de
pensii publice, exemplificarea modalitatilor de calcul si stabilire a
diferitelor categorii de pensii, exemple practice ale modului de
calcul a stagiilor de cotizare

3

Aplicarea practica a cazurilor de acordare a concediilor si
indemnizatiilor de asigurari de sanatate. Conditiile de acordare,
modalitate de calcul, control si legalitate

4

Identificarea particularitatilor raportului de asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale. Aplicatii practice privind
evaluarea sicurilor si determinarea nivelului de risc general
.

5

Analiza raportului juridic de asistenta sociaala, delimitarea lui ce
cel de asigurare sociala, identificarea situatiilor concrete in care
se nasc astfel de raporturi juridice, analiza riscurilor sociale si a
prestatiilor de asistenta sociala acordate in Romania

6

Ințelegerea regulilor și principiilor de soluționare a conflictelor de
asigurări sociale și de asistență socială .

2

4

4
Exerciţiul
Studiul de caz
Lucrul în grup

Materiale
documentare
Formulare specifice

4

4

2

Bibliografie
Note de seminarii, spețe din Culegeri de jurisprudentă, suport de seminar și formulare utilizate in domeniu.

9.

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

Competențele dobandite la aceasta disciplina permit absolventilor sa lucreze ca inspectori de munca, inspectori fiscali,
consilieri juridici, functionari publici, avocati, notari, magistrati.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
19 septembrie 2018

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Cunoașterea terminologiei specifice
disciplinei, capacitatea de analiză și Probă scrisă – întrebări teoretice
sinteză, aptitudinea de a transpune şi spete
noțiunile teoretice în cazuri practice
Frecvența și pertinența intervențiilor
Participarea la lucrarile de
orale, Calitatea lucrărilor efectuate
Capacitatea de a opera cu cunoștințele seminar
asimilate, capacitatea de a transpune Test de verificare
noțiunile teoretice în cazuri practice
1. Utilizarea corectă a limbajului de specialitate
2. Cunoaşterea conceptelor de bază specifice
3. Nota 5 la activitățile de seminar
4. Nota 5 la evaluarea finală
Titular de curs,
Conf univ dr Carmen Nenu

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

10.3 Pondere
din nota finală
50%

20%
30%

Titular de seminar / laborator,
Lect. univ. dr. Tolbaru Carmina

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

FIŞA DISCIPLINEI

DREPT INTERNATIONAL PRIVAT, 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
IV 2.5 Semestrul

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

Drept international privat
Lect. univ. dr. Lavinia Olah
Lect. univ. dr. Ramona Duminică
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
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de inv.
40
3.5
din care curs
20
3.6
seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
85
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5
4.1
4.2

S/O

2
20
ore
30
24
25
2
2
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Parcurgerea disciplinelor Drept civil, Dreptul familiei, Drept comercial
De competenţe
5.

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1

De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6.

Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă
Dotarea clasică a sălii de curs
Dotarea clasică a sălii de seminar

Competenţe specifice acumulate


C.4. Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor juridice din dreptul național, dreptuyl european
și dreptul altor state



Nu este cazul

7.

Obiectivele disciplinei
Obiectivele cursului constau în formarea limbajului juridic specific dreptului internaţional
privat şi în însuşirea noţiunilor şi instituţiilor specifice acestei materii, precum: elementul de
7.1 Obiectivul general al
extraneitate, conflictul de legi, retrimiterea, calificarea şi conflictul de calificări, precum şi
disciplinei
dobândirea cunoştinţelor referitoare la modul de aplicare al legii străine şi la normele
conflictuale din diverse materii ale dreptului privat.
A. Obiective cognitive
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei
7.2 Obiectivele specifice
Cunoaşterea mecanismului de aplicare a normelor dreptului internaţional privat
Înţelegerea normelor conflictuale şi corelarea în aplicare cu norma materială.
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B. Obiective procedurale
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice
Însuşirea modului de aplicare a regulilor de soluţionare a conflictelor de legi generate de
elementul de extraneitate
Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice în domeniul dreptului
internaţional privat
Înţelegerea şi corelarea diferitelor sisteme de drept în prezenţă şi aplicarea practică a
acestora.
C. Obiective atitudinale
Conştientizarea creşterii importanţei dreptului internaţional privat în contextul înmulţirii
raporturilor juridice cu element de extraneitate în care intră subiectele de drept
Înţelegerea tendinţei de apropiere a dreptului internaţional privat român de alte sisteme de
drept
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

Ştiinţa dreptului internaţional privat
1.2. Noţiunea dreptului internaţional privat şi delimitarea de alte
ramuri de drept
1.3. Domeniul dreptului internaţional privat
1.4. Obiectul dreptului internaţional privat
Continutul dreptului international privat
2.1. Noţiunea de normă conflictuală
2.2. Structura normei conflictuale
2.3. Punctul de legătură
2.4. Clasificarea normelor conflictuale
2.5. Prezentare exemplificativă de norme conflictuale din
diverse materii
2.6. Norme materiale şi norme de aplicare imediată
3. Metodele dreptului inetrnational privat
3.1. Metoda conflictualistă
3.2. Metoda normelor materiale
3.3. Metoda normelor de aplicare imediată
3.4. Metoda proper law
4. Izvoarele dreptului international privat
4.1. Noţiunea de izvor
4.2. Izvoarele interne
4.3. Izvoarele internaţionale
5. Calificarea şi conflictul de calificări
5.1. Noţiunea de calificare
5.2. Factorii care determină calificarea
5.3. Felurile calificării
5.4. Importanţa calificării
5.5. Noţiunea de conflict de calificări
5.6. Legea după care se face calificarea
6. Retrimiterea în dreptul internaţional privat
6.1. Noţiunea şi condiţiile retrimiterii
6.2. Controversa admiterii retrimiterii
6.3. Formele retrimiterii
6.4. Chestiuni incidentale în materia retrimiterii
6.5. Cazuri în care nu se aplică retrimiterea
6.6. Retrimiterea în dreptul internaţional privat roman
7. Ordinea publică în dreptul internaţional privat
7.1. Scurte consideraţii istorice
7.2. Noţiunea de ordine publică
7.3. Caracterele ordinii publice de dreptul internaţional privat
7.4. Efectele invocării ordinii publice de dreptul internaţional
privat
7.5. Dispoziţii legale privind ordinea publică de drept
internaţional privat român
7.6. Ordinea publică în alte sisteme de drept
8. Fraudarea legii în dreptul internaţional privat
8.1. Noţiunea de fraudare a legii în dreptul internaţional privat şi
modurile în care poate realiza
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Nr.
ore
2

Metode de
lucru

Observaţii
Resurse folosite

2

2

2

2

2

2

2

Prelegere
Dezbatere

Suport documentar

8.2. Delimitarea fraudării legii de alte instituţii juridice
asemănătoare
8.3. Condiţiile şi sancţionarea fraudării legii
9. Teoria conflictului de legi
9.1. Conflictul de legi în timp şi spaţiu
9.2. Conflictul mobil de legi
10. Aplicarea dreptului străin şi condiţia juridică a străinilor
10.1. Noţiunea legii străine şi necesitatea aplicării legii străine
10.2. Formele aplicării legii străine
10.3. Proba dreptului străin
10.4. Interpretarea dreptului străin
10.5. Condiţia juridică a străinilor

9

10

2

2

Bibliografie
Baias, Flavius Antoniu, Constantinovici, Rodica, Chelaru, Eugen, Macovei, Ioan (coord.), Noul Cod Civil. Comentariu pe
articole (art. 1-2264), Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2012.
Duminică Ramona, Olah Lavinia, Drept international privat. Partea generală în reglementarea Noului Cod civil şi a
Noului Cod de procedură civilă, Ed. Sitech, Craiova, 2014.
Macovei, I., Drept internaţional privat în reglementarea Noului Cod civil şi de procedură civilă, Ed. C. H. Beck,
Bucureşti, 2011.
Nr.
ore

8.2. Aplicaţii: Seminar
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a
competențelor vizate, a modalităților de evaluare, distribuirea
temelor pentru referate
Ştiinţa dreptului internaţional privat
Continutul dreptului international privat
Metodele dreptului international privat
Izvoarele dreptului international privat
Calificarea şi conflictul de calificări
Retrimiterea în dreptul internaţional privat
Ordinea publică în dreptul internaţional privat
Fraudarea legii în dreptul internaţional privat
Teoria conflictului de legi
Aplicarea dreptului străin şi condiţia juridică a străinilor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

- dialogul
- dezbaterea
lucru în echipa
- conversaţia
euristică

Studiu de caz,
prezentare temă de
casă, test de
verificare

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bibliografie
Baias, Flavius Antoniu, Constantinovici, Rodica, Chelaru, Eugen, Macovei, Ioan (coord.), Noul Cod Civil. Comentariu pe
articole (art. 1-2264), Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2012.
Duminică Ramona, Olah Lavinia, Drept international privat. Partea generală în reglementarea Noului Cod civil şi a
Noului Cod de procedură civilă, Ed. Sitech, Craiova, 2014.
Macovei, I., Drept internaţional privat în reglementarea Noului Cod civil şi de procedură civilă, Ed. C. H. Beck,
Bucureşti, 2011.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

9.



Însuşirea corectă a conceptelor specifice dreptului internaţional privat
Competenţele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface așteptările angajatorilor din domeniul
juridic, ale asociațiilor profesionale etc.
10. Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

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

10.5
Seminar/
Laborator

-participarea activă la seminar, implicarea în
rezolvarea cazurilor practice şi a testelor grilă;
- gradul de asimilare a cunoștințelor de
specialitate
- gradul de încadrare în cerinţele impuse în ceea
ce priveşte realizarea referatului.

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Evaluare finală – probă
scrisă (test grilă)

50 %

Activitate seminar
(expunerea liberă a
studentului, chestionare
orală)

20%

Test de verificare scris
Prezentarea orală a
referatelor
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10%

20%

10.6 Standard minim de
performanţă
Data completării
19 septembrie 2018

1. Cunoaşterea noţiunilor de bază ale dreptului internaţional privat
2. Prezentarea la seminar a referatului
3. Nota 5 la activităţile de seminar
4. Nota 5 la evaluarea finală
Titular disciplină,
Lect. univ. dr. Olah Lavinia

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Ramona Duminică

Director de departament,
Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
Lect. univ. dr. Daniela Iancu
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FIŞA DISCIPLINEI
PROTECTIA COPILULUI SI A ALTOR CATEGORII DE PERSOANE
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
IV 2.5 Semestrul II

Protectia copilului si a unor categorii speciale de persoane
Conf.univ.dr. Drăghici Andreea
Lect.univ.dr. Puran Andra
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 curs
2
3.3
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de înv.
40
3.5
Din care curs
20
3.6
seminar/laborator
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
110
3.8
Total ore pe semestru
150
3.9
Număr de credite
6
4.

De curriculum

Parcurgerea disciplinelor Drept civil. Persoanele, Dreptul familiei

4.2

De competenţe

Capacitate de analiză și sinteză, gândire critică

5.2

2
20
Ore
32
30
30
10
8

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1

5.1

O

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Sala este dotata cu tabla si retroproiector
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
De desfăşurare a
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte
seminarului/laboratorului/proiectului - Susţinerea testului de verificare
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6.

Competenţe specifice vizate
 C2. Aplicarea tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic
 C3. Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice
international



Nu este cazul

7.

Obiectivele disciplinei
Cunoştiinţele acumulate în cadrul acestei discipline vor contura studenţilor cadrul general
naţional şi internaţional al protecţiei juridice a copilului şi a altor categorii speciale de
7.1 Obiectivul general al
persoane. Studenţii vor putea astfel să-şi completeze cunoştiinţele dobândite în anii
disciplinei
precedeţi în materia dreptului familiei.

7.2 Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive
Înţelegerea conceptului de protecție a copilului.
Cunoaşterea măsurilor specifice de protecție a copilului
Asumarea corectă a noţiunilor cu care operează disciplina
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B. Obiective procedurale
Corelarea normelor legale din domeniul protecției copilului cu cele din alte ramuri de drept
Identificarea unorîmprejurări concrete și găsirea soluțiilor legale
C. Obiective atitudinale
Respectarea normelor de drept privitoare la institutiile juridice studiate
Identificarea interesului general al societatii si protejarea acestuia prin respectarea
normelor de drept
Stabilirea cooperarii cu institutiile si autoritatile publice cu atributii in domeniul protectiei
copilului
Conţinuturi

8.
8.1. Curs
1
2

3

4

5

6

7

8

Introducere
Obiective, conceptie curiculară, Scopul unităților de învățare,
tematică
2. Necesitatea protectiei copilului si a drepturilor sale
3. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului
3.1. Drepturile copilului – drepturi ale omului
3.2. Istoric privind situaţia copilului în dreptul roman şi legiuirile
româneşti vechi
3.3. Situaţia legală a copilului din căsătorie în dreptul actual
3.4. Situaţia legală a copilului din afara căsătoriei în dreptul
actual
4. Reforma legislativa privind protectia copilului si a drepturilor
acestuia in Romania dupa 1989
4.1. Scurt istoric legislativ privind reforma drepturilor copilului

Nr.
ore
1

Metode de
lucru

Observaţii
Resurse folosite

1
1

1

5. Principiile care stau la baza protecţiei copilului şi drepturile
copilului
5.1. Principiile care stau la baza protecţiei copilului în legislaţia
actuală
5.2. Drepturile şi libertăţile copilului în lumina dreptului intern

2

6.Protecţia copilului în documentele internaţionale
6.1. Scurt istoric privind reglementarea drepturilor copilului în
documentele internaţionale
6.2. Convenţia internaţională privind drepturile copilului
ratificată de România prin Legea nr.18/1990
6.3. Protocolul opţional cu privire la Convenţia internaţională a
drepturilor copilului privitor la participarea copilului la conflictele
armate
6.4. Protocolul opţional cu privire la Convenţia internaţională a
drepturilor copilului privitor la la vânzarea de copii, prostituţia
copiilor şi pornografia infantilă
6.5. Convenţia europeană în materia adopţiei de copii
6.6. Convenţia asupra protecţiei copilului şi cooperării în
materia adopţiei internaţionale
6.7. Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor
născuţi în afara căsătoriei
6.8. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.182/1999
privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi
acţiunea imediată în vederea eliminării lor
6.9. Convenţia privind aspectele civile ale răpirii internaţionale
de copii
6.10. Convenţia privind aspectele civile ale răpirii internaţionale
de copii
6.11. Convenţia pentru obţinerea pensiei de întreţinere în
străinătate
7. Autoritatea părintească
7.1. Consideraţii generale privind familia în dreptul intern şi
jurisprudenţa CEDO
7.2. Sediul materiei
7.3. Principiile generale ale autoritatii părinteşti
7.4. Drepturile şi îndatoririle părinteşti
7.5. Exercitarea autoritatii părinteşti
7.6. Sancţiuni legale pentru neîndeplinirea obligaţiilor părinteşti

2

8. Protecţia alternativă a copilului. Tutela

2

Dezbatere,
prelegere

2

Suport documentar
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8.1. Principii
8.2. Deschiderea tutelei
8.3. Atribuţiile tutorelui
8.4. Răspunderea tutorelui
8.5. Încetarea funcţiei tutorelui şi încetarea tutelei.
9. Protecţia specială a copilului
2
9.1. Plasamentul - ingerinţă în exercitarea dreptului la viaţă
privată şi de familie?
9
9.2.Plasamentul
9.3.Plasamentul în regim de urgență
9.4.Supravegherea specializată
9.5. Monitorizarea măsurilor de protecție specială
10. Adopția
2
10.1. Consideraţii generale. Scurt istoric legislativ. Definiţie
Principiile adopţiei
10.2.Condiții de fond la adopție
10
10.3.Impedimente la adopție
10.4.Procedura adopției
10.5.Adopția internațională
10.6. Efectele adopției
10.7. Încetarea adopției
11. Copilul subiect - de drept civil
2
11.1. Capacitatea de folosinţă
11.2.Capacitatea de exercițiu
11
11.3.Răspunderea civilă delictuală. Răspunderea copilului
pentru fapta proprie (art.998 Cod civil). Răspunderea pentru
fapta copilului (art.1000 alin.2)
11.4. Drepturile succesorale ale copiilor
Protectia copilului in dreptul muncii
1
12
Protectia copilului in dreptul penal
13
Justitia pentru copii
1
Bibliografie
1.Cărţi, Tratate, Monografii
Andreea Draghici, Protectia juridică a drepturilor copilului, Editura Universul Juridic,București, 2013
Emese Florian, Protecţia drepturilor copilului, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011
Codruţa Hageanu, Dreptul Familiei şi actele de stare civilă, Editura Universul Juridic, 2013
Alexandru Bacaci, Viorica Dumitrache, Codruţa Hageanu, Dreptul Familiei, Ediţia a 7-a, Editura C.H. Beck, 2012
Milena Tomescu, Dreptul familiei. Protecţia copilului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
Teodor Bodoaşcă, Dreptul familiei, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
Marcel Rusu, Protecţia juridică a minorului, Editura Rosetti,, Bucureşti, 2005
I. P. Filipescu, Adopţia. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2005
Milena Tomescu, Dreptul familiei. Protecţia copilului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
Doina Balhur, Protecţia copilului, ca principiu al asistenţei sociale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003
Ortansa Brezeanu, Minorul şi legea penală, Editura All Beck, Bucureşti, 1998
2. Legislaţie
Constituţia României
Codul penal
Codul muncii 2011
Noul Cod civil
Codul de procedură civilă
Legea nr. 272/2004 – Monitorul Oficial nr. 557/ 23.06.2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului
Legea nr. 273/2004 – Monitorul Oficial nr. 557 / 23.06.2004 privind adoptia
Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr.18/1990, publicată în M.O.
nr.314 din 13 iunie 2001
Convenţia europeană în materia adopţiei de copii, încheiată la Strasbourg, ratificată de România prin Legea
nr.15/25.03.1993, publicată în M.O. nr.67/31 martie 1993
Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29.05.1993,
ratificată de România prin Legea nr.84/18.10.1994, publicată în M.O. nr.298/21 octombrie 1994
Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor
şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, ratificată de România prin Legea nr.203/15.11.2000, publicată în M.O. nr.
577/17 noiembrie 2000
Convenţia nr.138/1973 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privitoare la vârsta minimă de încadrare în muncă ratificată
de România prin Decretul nr. 83/1975, publicat în B. Of. nr.86/1975
Convenţia nr.183/2000 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind protecţia maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a
88 – sesiune a Conferinţei Generale a OIM la Geneva la 15 iunie 2000, publicată în M.O. nr.535 din 23 iulie 2002
Convenţia privitoare la obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, ratificată de România prin Legea nr.27/1991,
publicată în Monitorul Oficial al României nr.54 din 19 martie 1991
Convenţia privind aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii, ratificată de România prin Legea nr.100/1991,
publicată în M.O. nr.243 din 30 septembrie 1992
Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei ratificată de România prin Legea
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nr.101/1992, publicată în M.O. nr. 243 din 30 septembrie 1992
Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflictele armate, semnat de România la 6 septembrie 2000 şi
ratificat prin Legea nr.567/19 octombrie 2001, publicată în M.O. nr.692/31 octombrie 2001
Protocolul opţional cu privire la Convenţia drepturilor copilului referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi
pornografia infantilă, semnat la New York, ratificat de România prin Legea nr.470/2001, publicată în M.O. nr.601 din 25
septembrie 2001
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar
ore
predare
Resurse folosite
1
Unitatea de învățare 1 – Introducere
1
2
Necesitatea protectiei copilului si a drepturilor sale
1
3
Protecţia şi promovarea drepturilor copilului
2
Reforma legislative privind protectia copilului si a drepturilor
1
4
acestuia in Romania dupa 1989
Principiile care stau la baza protecţiei copilului şi drepturile
1
5
copilului
Studiu de caz,
Dezbatere,
6
Protecţia copilului în documentele internaţionale
2
prezentare temă de
prelegere
casă, test de
7
Autoritatea părintească
2
verificare
8
Protecţia alternativă a copilului. Tutela
2
9
Protecţia specială a copilului
2
10
Adopția
2
11
Copilul – subiect de drept
2
Protectia copilului in dreptul muncii
1
12
Protecția copilului in dreptul penal
13
Justitia pentru copii
1
Bibliografie
1.Cărţi, Tratate, Monografii
Andreea Draghici, Protectia juridică a drepturilor copilului, Editura Universul Juridic,București, 2013
Emese Florian, Protecţia drepturilor copilului, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011
Codruţa Hageanu, Dreptul Familiei şi actele de stare civilă, Editura Universul Juridic, 2013
Alexandru Bacaci, Viorica Dumitrache, Codruţa Hageanu, Dreptul Familiei, Ediţia a 7-a, Editura C.H. Beck, 2012
Milena Tomescu, Dreptul familiei. Protecţia copilului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
Teodor Bodoaşcă, Dreptul familiei, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
Marcel Rusu, Protecţia juridică a minorului, Editura Rosetti,, Bucureşti, 2005
I. P. Filipescu, Adopţia. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2005
Milena Tomescu, Dreptul familiei. Protecţia copilului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
Doina Balhur, Protecţia copilului, ca principiu al asistenţei sociale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003
Ortansa Brezeanu, Minorul şi legea penală, Editura All Beck, Bucureşti, 1998
2. Legislaţie
Constituţia României
Codul penal
Codul muncii 2011
Noul Cod civil
Codul de procedură civilă
Legea nr. 272/2004 – Monitorul Oficial nr. 557/ 23.06.2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului
Legea nr. 273/2004 – Monitorul Oficial nr. 557 / 23.06.2004 privind adoptia
Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr.18/1990, publicată în M.O.
nr.314 din 13 iunie 2001
Convenţia europeană în materia adopţiei de copii, încheiată la Strasbourg, ratificată de România prin Legea
nr.15/25.03.1993, publicată în M.O. nr.67/31 martie 1993
Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29.05.1993,
ratificată de România prin Legea nr.84/18.10.1994, publicată în M.O. nr.298/21 octombrie 1994
Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor
şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, ratificată de România prin Legea nr.203/15.11.2000, publicată în M.O. nr.
577/17 noiembrie 2000
Convenţia nr.138/1973 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privitoare la vârsta minimă de încadrare în muncă ratificată
de România prin Decretul nr. 83/1975, publicat în B. Of. nr.86/1975
Convenţia nr.183/2000 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind protecţia maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a
88 – sesiune a Conferinţei Generale a OIM la Geneva la 15 iunie 2000, publicată în M.O. nr.535 din 23 iulie 2002
Convenţia privitoare la obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, ratificată de România prin Legea nr.27/1991,
publicată în Monitorul Oficial al României nr.54 din 19 martie 1991
Convenţia privind aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii, ratificată de România prin Legea nr.100/1991,
publicată în M.O. nr.243 din 30 septembrie 1992
Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei ratificată de România prin Legea
nr.101/1992, publicată în M.O. nr. 243 din 30 septembrie 1992
Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflictele armate, semnat de România la 6 septembrie 2000 şi
ratificat prin Legea nr.567/19 octombrie 2001, publicată în M.O. nr.692/31 octombrie 2001
Protocolul opţional cu privire la Convenţia drepturilor copilului referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi
pornografia infantilă, semnat la New York, ratificat de România prin Legea nr.470/2001, publicată în M.O. nr.601 din 25
septembrie 2001
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9.



Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 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 protectiei copilului
Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările
acestora

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 SI (curs)

10.5 Seminar

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;

- Expunerea liberă a studentului;

-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 familiei
Nota 5 atât la activităţile de seminar cât şi la evaluarea finală
Titular disciplină,
Conf. univ. dr. Andreea Drăghici

10.3 Pondere
din nota finală
50 %

30%

20%

Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Puran Andra

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
DREPTUL TRANSPORTURILOR, 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

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
IV 2.5 Semestrul

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

Dreptul transporturilor
Lect.univ.dr. Amelia Singh
Lect.univ.dr. Amelia Singh
II 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 C.
2
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
40
3.5
Din care C.
20
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
85
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5
4.1
4.2

5.1
5.2

S
S

O

2
20
ore
30
20
20
5
8
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Parcurgerea disciplinelor de Drept civil, Drept comercial
De competenţe
Capacitate de analiză și sinteză, gândire analitică
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Videoproiector, ecran
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar cu videoproiector și ecran
De desfăşurare a
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte
seminarului/laboratorului/proiectului - Susţinerea testului de verificare
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6.

Competenţe specifice vizate
 C2. Aplicarea tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic
 C3. Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice internationale



Nu este cazul

7.

Obiectivele disciplinei
Întelegerea teoretică şi practică a modului în care se incheie un contract de transport,
7.1 Obiectivul general al
precum și a modului în care se desfăşoară activitatea de transport
disciplinei

A. Obiective cognitive
7.2 Obiectivele specifice

Disciplina studiază activitatea de transport, tipurile de transport, contractul de transport,
institutii fundamentale pe care studenţii trebuie sa le inteleaga atat din punct de vedere
teoretic cat si in aplicarea lor practica, aceste aspecte fiind esentiale pentru intelegerea
ulterioara a modului în care se desfăşoară activitatea de transport
B. Obiective procedurale

Identificarea corelatiei dintre dreptul material si cel procedural
Corelarea aspectelor teoretice cu cele practice prin identificarea de solutii in cazurile
practice
C. Obiective atitudinale
Respectarea normelor de drept privitoare la institutiile juridice studiate
Identificarea interesului general al societatii si protejarea acestuia prin respectarea normelor
de drept
8.
8.1. Curs
1
2
3
4
5
6

Conţinuturi
Nr.
ore
3
2
3
2
2
2
2

Metode de
lucru

Observaţii
Resurse folosite

Introducere in dreptul transporturilor
Contractul de transport – noțiune, încheiere
Contractul de transport – executare și modificare
Contractul de transport – răspunderea părților
Contractul de transport – regimul juridic al mărfii transportate
Prelegere,
Reglementări
dezbatere
Noțiunea de transporturi. Clasificare
Transportul rutier. Noțiune și clasificare. Acces la activitatea de
7
transport
8
Transportul rutier de mărfuri. Tipuri
2
9
Transportul rutier de persoane. Tipuri
2
Bibliografie
I.
Tratate, cursuri, monografii
Amelia Singh, Dreptul transporturilor. Note de curs – Curs IFR, în curs de publicare la Editura Universității din Pitești
A. Singh, Contractul de societate civilă, Teză de doctorat, nepublicată, 2013
A.Tabacu, A.Drăghici, Dreptul afacerilor. Curs pentru studenţii facultăţilor de ştiinţe economice, Ed.Sitech, Craiova, 2013
V.Nemeş, Drept comercial,ediţia a II-a, revăzută, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
C.Stanciu, Dreptul transporturilor, Indrumar practic, Editura universul Juridic, 2015
C. Stanciu, Dreptul transporturilor. Contracte de transport de bunuri, Editura Universul Juridic, București, 2015
Codul rutier. Actualizat 2016, ed. Ingrijita de Mireca Ursuta, Ed.Universul Juridic, 2016
Cotițiu, Contractul de transport, Editura CH Beck, București, 2016
A.T. Stănescu, Dreptul transporturilor, Contracte specifice activității de transport, Editura Hamangiu, București, 2015
Dragoş Alexandru Sitaru, Contractul de transport internaţional de mărfuri, Lumina Lex, 2007
Corina Petică Roman, Dreptul transporturilor, curs universitar, Ed. Universităţii « Lucian Blaga » din Sibiu, 2007.
Doina Petică Roman, Dreptul transporturilor, curs universitar, Ed. Universităţii « Lucian Blaga » din Sibiu, 2007
Fl. Făinişi, Dreptul transporturilor, curs universitar, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2014.
Cotiţiu, G.V. Sabău, Dreptul transporturilor, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005.
Gh. Piperea, Dreptul transporturilor, curs universitar, ediţia 2, Ed. All Beck, 2005.
Gh. Stancu, Dreptul transporturilor, curs universitar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
O. Manolache, Dreptul transporturilor, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005.
O. Căpăţână, Gh. Stancu, Dreptul transporturilor. Partea specială, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002. Gheorghe Caraiani,
Tratat de transporturi, vol. I – II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
Ioan Tonel Ciobanu, Dreptul transporturilor. Transportul terestru şi aerian, Ed. Actami, Bucureşti, 2000.
O. Căpăţână, Sistemul naţional al transporturilor, în R.D.C. nr. 11/1997.
A. Pop, I.T. Ciobanu, Dreptul transporturilor, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1984.
II. Legislatie
Directiva 09/1071/EC.
Acordul European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR) încheiat la Geneva la data de
30 septembrie 1957 (la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare).
Acordul între România şi Comunitatea Europeană cu privire la condiţiile pentru transport rutier de mărfuri şi promovarea
transportului combinat, ratificat de România prin Legea nr. 110/2002.
Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR) încheiată în 1956 la Geneva (la
care România a aderat prin Decretul nr. 429/1972) şi care a fost modificată prin Protocolul de la Geneva din 5 iulie 1978
Codul civil
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile, modificată prin OUG 11/2013
Ordonanţa Guvernului nr.
48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 122/2002
Ordonanţa Guvernului nr. 79/2001 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 413/2002
Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 1806/2001 privind instituirea tarifelor de transport
rutier de mărfuri
Ordonanţa Guvernului nr.7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, modificată
prin LEGE nr.110/2006
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu ultimele modificări aduse în 2012 prin Legea
nr. 187 şi 203
Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor
referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, stabilite prin OG nr.
27/2011
H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice Legea nr. 71/2006 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor în timpul transportului

internaţional (revizuită)
O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu toate modificările
8.2. Aplicaţii: Seminar
1
2
3
4
5
6

Introducere in dreptul transporturilor
Contractul de transport – noțiune, încheiere
Contractul de transport – executare și modificare
Contractul de transport – răspunderea părților
Contractul de transport – regimul juridic al mărfii transportate
Noțiunea de transporturi. Clasificare
Transportul rutier. Noțiune și clasificare. Acces la activitatea de
transport
Transportul rutier de mărfuri. Tipuri
Transportul rutier de persoane. Tipuri
Bibliografie
La fel cu cea de curs

7
8
9

Nr.
ore
3
2
3
2
2
2
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

- dialogul
- dezbatere
lucru în echipa
- conversaţia
euristică

Videoproiector,
Studiu de caz,
predare temă de
casă, explicație, test
de verificare

2
2

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competenţele dobândite permit acumularea cunoștințelor desfăşurarea activităţii ca jurist in cadrul unei societati cu
domeniu activitate transporturi
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 SI (curs)

10.5 Seminar

10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării
16 septembrie 2018

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Cunoașterea terminologiei specifice Înregistrare
prezenţă,
testare
disciplinei, capacitatea de analiză și finală (teorie şi speţe)
sinteză, aptitudinea de a transpune
noțiunile teoretice în cazuri practice
Frecvența și pertinența intervențiilor Înregistrare, verificare teme,
orale, Calitatea lucrărilor efectuate
lucrare de control
Capacitatea de a opera cu cunoștințele
asimilate, capacitatea de a transpune
noțiunile teoretice în cazuri practice
Utilizarea corectă a limbajului de specialitate
Cunoaşterea conceptelor de bază specifice
Cunoaşterea conceptelor de bază specifice
2.5 puncte activităţi periodice
2.5 puncte evaluare finală
Titular disciplină,
Lect. univ. dr. Amelia Singh

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

10.3 Pondere
din nota finală
50 %

50%

Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Amelia Singh

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

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
IV 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. Adriana Pirvu
2

2.6 Tipul de evaluare V

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
4
3.2
din care curs
3.3
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de inv.
56
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
56
3.9
Număr de credite
3

4.2

5.

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1

De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Competenţe
profesionale

6.

Competenţe
transversale

ore

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Parcurgerea disciplinelor Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal. Partea
De curriculum
Generală şi Partea Specială, Drept procesual penal
Competenţe acumulate la disciplinele: Drept civil, Drept procesual civil, Drept
De competenţe
penal. Partea Generală şi Partea Specială, Drept procesual penal.

4.
4.1

O

-

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

-

1 /3

7.

Obiectivele disciplinei
Practica de specialitate este o disciplină obligatorie care se desfăşoară în baza
convenţiilor de practică încheiate cu instanţe judecătoreşti, parchete, cabinete de
7.1 Obiectivul general al
avocatură, notariate, autorităţi ale administraţiei publice locale şi vizează dezvoltarea
disciplinei
capacităţii destinatarilor săi de a utiliza cunoştinţele teoretice dobândite în anii de studiu
anteriori prin aplicarea acestora în cadrul cazurilor practice.
A. Obiective cognitive
Cunoaşterea conţinutului normelor dreptului procesual civil şi procesual penal, precum şi a
doctrinei şi jurisprudenţei
Înţelegerea şi interpretarea principiilor fundamentale ale procesului civil, ale procesului
penal, precum şi a celorlalte norme care vizează măsurile procesuale
Înţelegerea soluţiilor date în cazurile practice

7.2 Obiectivele specifice

8.

Conţinuturi

B. Obiective procedurale
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice.
Deprinderea studenţilor în redactarea cererii de chemare în judecată, a rechizitoriului, a
plângerii prealabile, a denunţului, a hotărârilor judecătoreşti etc.
Explicarea corelaţiilor dintre normele procesuale şi normele de drept substanţial.
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

8.1. Curs -

Nr.
ore

8.2. Practică - Tematica

Nr.
ore

Întâlnire organizatorică: prezentarea obiectivelor
disciplinei, a competențelor vizate, a modalităților de
evaluare
Principii fundamentale ale procesului civil/penal și
participanţii la procesul civil/penal
Acţiunea civilă/acţiunea penală
Competenţa în materie civilă/penală; incompatibilitatea şi
strămutarea
Actele procesuale; termene; sancţiuni
Judecata în primă instanţă
Căile de atac
Proceduri speciale și executarea hotărârilor

1
2
3
4
5
6
7
8

56
ore

Metode de
lucru

Metode de
predare

- dialogul
- dezbatere
- lucru în
echipa

Observaţii
Resurse folosite

Observaţii
Resurse folosite

Cazuri practice

Bibliografie
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. LEŞ, 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. Partea speciala, Ed Universul Juridic, 2016
M. Udroiu, Procedură penală, Partea specială ,Ediția a 3-a Ed Universul Juridic , 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
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

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare
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10.3

Pondere
din nota
finală

10.4
Practică
10.5
Seminar/
Laborator

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

Evaluare finală (elaborare proiect de
practică)

100%

-

-

-

10.6. Standard minim
de performanţă
Data completării
19 septembrie 2018

1. Prezentarea proiectului de practică
2. Nota 5 la evaluarea finală
Titular disciplină,
Lect. univ. dr. Adriana Pirvu

Data aprobării în Consiliul departamentului,
28 septembrie 2018

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

3 /3

Titular de seminar,

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

FIŞA DISCIPLINEI
DREPTUL MUNCII
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 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 activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
IV 2.5 Semestrul
I

Dreptul muncii
Conf. universitar dr. Carmen Constantina Nenu
Lect. Univ. Dr. Carmina Elena Tolbaru
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.
48
3.5
din care curs
24
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
77
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Număr de credite
5

O

2
24
ore
24
24
23
6

4.2

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Parcurgerea disciplinei Teoria generala a obligatiilor, Drept civil, Drept comercial
De curriculum
Contracte speciale
De competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5.1
5.2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Sala dotata cu tabla
De desfăşurare a laboratorului Sala dotata cu tabla

4.

4.1

Competenţe specifice vizate

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6.

C3. Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice
internationale
C3.1. Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc si european si a principalelor
instrumente juridice internationale
C3.2. Explicarea și interpretarea normelor juridice naționale, a celor europene și a prevederilor
internaționale prin utilizarea cunoștintelor însușite
C3.3. Identificarea prevederilor din legislația națională, europeană sau internațională, aplicabile
într-un context determinat
C3.4. Realizarea studiului juridic și distingerea între prevederile relevante față de cele irelevante care
au incidență în rezolvarea unor situații specifice
C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislatiei naționale, a celei europene și a
celei internationale în vigoare


Nu este cazul

7.

Obiectivele disciplinei
Completarea informatiei juridice de drept privat prin înțelegerea corectă a reglementării
7.1 Obiectivul general al
relațiilor individuale și colective de muncă și a soluționării conflictelor de muncă, în scopul
disciplinei
utilizării în practică a cunoștințelor dobândite, în cadrul viitoarei cariere profesionale.
A. Obiective cognitive
- însuşirea noţiunilor de bază si a institutiilor specifice din dreptul muncii
- cunoaşterea caracteristicilor de bază ale contractului individual de munca
- înțelegerea corectă a raportului de subordonare dintre angajat si angajator.
- cunoaşterea reglementărilor din domeniul raporturilor individuale şi colective de muncă
- înţelegerea interpretării regulilor de aplicare a legislaţiei muncii
B. Obiective procedurale
- aplicarea principiilor de bază ce guverneaza relatiile individuale și colective de muncă
- analiza şi calificarea normelor juridice aplicabile raporturilor juridice de muncă
- corelarea normelor juridice generale cu normele juridice speciale
- corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică
7.2. Obiectivele
- elaborarea şi redactarea actelor juridice specifice în domeniul raporturilor de muncă
specifice
(contract individual de muncă, fișa de post, contract colectiv de muncă, decizie de
concediere, notificări de demisie, regulamente interne etc.)
- explicarea, interpretarea şi evaluarea unui conflict individual sau colectiv de muncă.
C. Obiective atitudinale
- înţelegerea importanţei Dreptului muncii în derularea corectă a relațiior de muncă
- respectarea reciprocă a poziţiei şi drepturilor salariaţilor şi angajatorilor
- respectarea prevederilor legislaţiei muncii în cadrul negocierilor colective
- manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea
operativă şi aplicarea corespunzătoare a legilor sau a modificărilor legislative, dar și a
jurisprudenţei naționale și europene
8.

Conţinuturi

8.1. Curs

Nr.
ore
2

1

Dreptul muncii – ramura distinctă de drept
Contractul individual de muncă – element central al dreptului
muncii definitie, conditii de valabilitate

2

2
3

Trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă.
Conținutul contractului individual de muncă

2

4

Executarea și modificarea contractului individual de muncă

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

2
Prelegere
Suspendarea contractului individual de muncă
2
Suport documentar
Dezbatere
Încetarea de drept și prin acordul părților a contractului individual
2
6
Studiu de caz
de muncă
Concedierea și demisia - modalitati de încetare a contractului
2
7
individual de muncă
2
8
Concedierea colectivă
2
9
Contractele individuale de muncă atipice
2
10 Salarizarea în sistemul public și în cel privat
11 Contractul colectiv de muncă
2
2
12 Solutionarea conflictelor individuale și colective de muncă
Bibliografie
1. Cursuri, tratate:
Alexandru Athanasiu, Ana Maria Vlăsceanu, Dreptul muncii, Note de curs, Editura CH Beck, București, 2017
Ion Traian Stefanescu, Tratat teoretic și practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, București 2017,
Carmen Nenu, Dreptul muncii, Editura Universității din Pitești, 2016
Carmen Nenu Contractul individual de muncă, Editura CH Beck, București, 2014
Carmen Nenu, Dreptul muncii, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2014
Al. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, Codul muncii. Comentariu pe articole,Vol. I si II. Editura CH Beck,
București, 2010.
2. Legislaţie
Codul muncii, republicat in 2011, cu modificările și completările ulterioare
Legea 62/2011 a dialogului social, republicata in 2012
Legea 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului de intreprindere
Legea 467/2006 privind cadrul general de informare și consultare a salariaților
Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă
Legea 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii
5

HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților
Legea 153/2017 lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Legea 16/2017 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestărilor de servicii transnaționale
Nr.
Metode de
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
ore
predare
Identificarea și înțelegerea noțiunii de contract individual de
muncă și a trasaturilor caracteristice ale acestuia

3

1

Identificarea si întelegerea conditiilor pentru încheierea valabilă
a contractului individual de muncă precum și a conținutului
acestui act juridic.

3

2

3

Identificarea particularităților modificării și supendării contractului
individual de muncă de alte tipuri de contracte în tememiul
cărora se prestează muncă

4

Înțelegerea corectă a cazurilor de încetare de drept și prin
acordul părților a contractului individual de muncă

3

3

3
5

Aplicarea practică a cazurilor de concediere a salariatului.
2

6

Analiza comparativă a concedierii și demisiei.
Conținutul
obligatori al actelor unilaterale de încetare a contractului de
muncă. Corecta derulare a procedurii de concediere colectiva
Identificarea particularitatilor fiecarui tip de contract individual de
muncă, conținutul obligatoriu, forma și inregistrarea acestora

3

7
8

Întocmirea unui proiect de contract colectiv de muncă

2

Înțelegerea regulilor și principiilor de soluționare a conflictelor
colective și individuale de muncă, al obiectului și părților acestor
conflicte.

2

9

Observaţii
Resurse folosite

Exerciţiul
Studiul de caz
Lucrul în grup

Materiale
documentare
Formulare specifice

Bibliografie
Note de seminarii, spete din Culegeri de jurisprudenta, supot de de seminar si formulare utilizate in domeniu.
9.

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

Competențele dobândite la această disciplină permit absolvenților să lucreze ca inspectori de muncă, inspectori fiscali,
consilieri juridici, funcționari publici, avocați, notari, magistrați, executori judecătorești.
10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
din nota finală
Cunoașterea terminologiei specifice
disciplinei, capacitatea de analiză și Probă scrisa – întrebări teoretice
50%
10.4 Curs
sinteză, aptitudinea de a transpune şi speță
noțiunile teoretice în cazuri practice
Frecvența și pertinența intervențiilor
10.5 Seminar /
orale, calitatea lucrărilor efectuate
Participarea la lucrarile de
20%
Laborator /
capacitatea de a opera cu cunoștințele seminar
30%
Tema de casă
asimilate, capacitatea de a transpune Test de verificare
noțiunile teoretice în cazuri practice
1. Utilizarea corectă a limbajului de specialitate
10.6 Standard minim
2. Cunoaşterea conceptelor de bază specifice
de performanţă
3. Nota 5 la activitățile de seminar
4. Nota 5 la evaluarea finală
Data completării
Titular disciplină,
Titular de seminar / laborator / proiect,
septembrie 2018
Conf univ dr Carmen Nenu
Conf univ dr Carmina Tolbaru
Data aprobării în Consiliul departamentului,

Director de departament, Director de departament,

septembrie 2018

(prestator)
(beneficiar),
Lect.univ. dr. Daniela Iancu Lect.univ. dr. Daniela Iancu

FIŞA DISCIPLINEI
DREPTUL SECURITĂȚII SOCIALE, 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 Administrație publică
Drept
Licenţă
Drept /Specialist în domeniul juridic
IF

2. Date despre disciplină
Dreptul securitătii sociale
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. Carmen Constantina Nenu
Titularul activităţilor de seminar / laborator lect. univ. dr. Carmina Elena Tolbaru
Anul de studii
IV 2.5 Semestrul 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
S/L/P
3.4 Total ore din planul de înv.
40
3.5
din care curs
20
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
85
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Număr de credite
5

2.1
2.2
2.3
2.4

O
2
20
ore
28
28
23
6

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Parcurgerea disciplinelor Dreptul muncii, Teoria generala a obligațiilor, Drept civil,
De curriculum
Drept fiscal , Drept administrativ
De competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă
4.

4.1
4.2

5.1
5.2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Sală dotată cu tablă
De desfăşurare a
Sală dotată cu tablă
laboratorului/seminarului

Competenţe profesionale

Competenţe specifice vizate

C3. Aplicarea legislatiei naționale, a legislației europene și a celorlalte instrumente juridice
Internaționale
C3.1. Identificarea normelor juridice din sistemul de drept național și european și a principalelor
instrumente juridice internaționale
C3.2. Explicarea și interpretarea normelor juridice naționale, a celor europene și a prevederilor
internaționale prin utilizarea cunoștințelor însușite
C3.3. Identificarea prevederilor legale naționale, europeane sau internaționale, aplicabile într-un
context determinat
C3.4. Realizarea studiului juridic și distingerea între prevederile relevante față de cele irelevante care
au incidență în rezolvarea unor situații specifice
C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislației naționale și a celei europene și
internationale în vigoare

Competenţe
transversale

6.

 Nu este cazul

7.

Obiectivele disciplinei

Cunoştinţele dobândite în cadrul acestei discipline de studiu vor completa informaţia juridică de
drept public, determinând înțelegerea corectă raporturilor juridice de asigurări sociale și de
asistență socială, specificul și scopul reglementării lor juridice.
7.1 Obiectivul
Studenţii vor aprofunda elementele caracteristice şi problemele specifice nasterii, executării modificării și
general al disciplinei
încetării raporturilor juridice reglementate de dreptul securitatii sociale, în scopul utilizării acestor
cunoştinţe în practică, în cadrul viitoarei cariere.

7.2. Obiectivele
specifice

A. Obiective cognitive
- însuşirea noţiunilor din dreptul securităţii sociale
- cunoaşterea reglementărilor din domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale si a autorităților
competente in domeniu
- cunoaşterea caracteristicilor de bază ale raportului juridic de asigurari sociale si a celui de
asistenta sociala
- întelegerea corecta a obiectului raportului juridic de asigurari sociale si al celui de asistenta
sociala.
- întelegerea corectă a caracteristicilor și principiilor raportului juridic de asigurare socială și a
celui de asistență socială. Înțelegerea modului de funcționare a sistemelor de asigurări sociale
și de asistență socială.
- însuşirea regulilor de aplicare a legislaţiei securităţii sociale
B. Obiective procedurale
- analiza şi calificarea normelor juridice din domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
- utilizarea corectă a termenilor specifici asigurărilor și asistenței sociale
- corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică
- aplicarea principiilor de bază ce guverneaza raporturile juridice de asigurari sociale și pe cele
de asistență socială
C. Obiective atitudinale
- înţelegerea importanţei Dreptului securităţii sociale pentru asigurarea unui trai decent al
cetățenilor unui stat european
- manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă
şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi a jurisprudenţei
naționale și europene

8.

Conţinuturi

8.1. Curs

1

2

3

4

Considerații generale privind dreptul securității sociale. Aspecte
de drept național, European și internațional
Asigurările sociale în România – definiție, riscuri sociale
asigurate , prestații de asigurări sociale, categorii de asigurați
Sistemul unitar de pensii publice din România – principii,
categorii de pensii. Alte prestații de asigurări sociale acordate în
sistemul unitar de pensii publice
Stagiul de cotizare în sistemul unitar de pensii publice.
Portabilitatea stagiului de cotizare la nivelul Uniunii Europene

8

Considerații generale privind asigurările sociale pentru somaj
Categorii de asiguraţi în sistemul asigurărilor pentru şomaj
. Indemnizaţia de şomaj - concept şi condiţii de acordare. Alte
drepturi ale beneficiarilor sistemului Măsuri pentru prevenirea
şomajului şi ocuparea forţei de muncă
Considerații generale asupra sistemului de asigurări de sănătate
Categorii de asiguraţi şi de beneficiari ai sistemului public de
sănătate.
Drepturile şi obligaţiile persoanelor asigurate. Concedii şi
indemnizaţii de asigurări de sănătate

9

Asigurarile pentru accidente de muncă și boli profesionale.
Riscurile sociale asigurate și prestațiile sociale corelative

10

Sistemul instituţional naţional de asistenţă sociala.

5
6

7

Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Prelegere
Dezbatere
Studiu de caz

Suport documentar

1

1

2
1

2
2
1

2

2

Raportul juridic de asistenţă socială. Caractere şi obiect

2

11

Categorii de prestații acordate familiilor cu copii. Alocaţia de stat
pentru copii. Alocația pentru susținerea familiei. Indemnizaţia
pentru creşterea copilului.

2

12

Protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
1 oră

1

13

Jurisdicția asigurărilor sociale și cea a asistenței sociale - 1oră

1

Bibliografie
1.Cursuri, tratate: Marioara Țichindelean, Dreptul asistneței sociale, Editura Universul Juridic, București, 2017,
Moarcaș Costea Claudia Ana, Dreptul securității sociale, Editura CH Beck, Bucuresti, 2012, Carmen Nenu, Carmina
Aleca, Dreptul asigurărilor sociale, Editura Sitech, Craiova 2014, Carmen Nenu, Dreptul securității sociale. Sinteze și
teste, Editura Sitech, Craiova 2014.
2. Legislație:
Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj, cu modificarile si completarile ulterioare
OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari de sanatate
OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
Legea 448/2006 privind protectia persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii
Legea 292/2011 privind asistenta socială
Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
ore
predare
Resurse folosite
1

Identificarea și înțelegerea noțiunilor de riscuri sociale, prestații
sociale, delimitarea categoriilor de asigurați

2

Explicarea și înțelegerea concretă a principiilor sistemului de
pensii publice, exemplificarea modalitatilor de calcul și stabilire a
diferitelor categorii de pensii, exemple practice ale modului de
calcul a stagiilor de cotizare

3

Aplicarea practică a cazurilor de acordare a concediilor si
indemnizațiilor de asigurări de sanatate. Condițiile de acordare,
modalitate de calcul, control și legalitate

4

Identificarea particularităților raportului de asigurare pentru
accidente de muncă și boli profesionale. Aplicatii practice privind
evaluarea riscurilor si determinarea nivelului de risc general
.

5

Analiza raportului juridic de asistență socială, delimitarea de cel
de asigurare socială, identificarea situațiilor concrete în care se
nasc astfel de raporturi juridice, analiza riscurilor sociale și a
prestațiilor de asistență socială acordate în Romania. Prezentare
comparativă cu alte sisteme de asistență socială europene.

6

Înțelegerea regulilor și principiilor de soluționare a conflictelor de
asigurări sociale și de asistență socială .

2

4

4
Exerciţiul
Studiul de caz
Lucrul în grup

Materiale
documentare
Formulare specifice

4

4

2

Bibliografie
Note de seminar, spețe din Culegeri de jurisprudentă, suport de seminar și formulare utilizate in domeniu, Norme
metodologice, regulamente naționale și europene.

9.

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

Competențele dobandite la aceasta disciplina permit absolventilor sa lucreze ca inspectori de muncă, inspectori fiscali,
consilieri juridici, funcționari publici, avocați, notari, magistrați.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
septembrie 2018

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Cunoașterea terminologiei specifice
disciplinei, capacitatea de analiză și Probă scrisă – întrebări teoretice
sinteză, aptitudinea de a transpune şi speță
noțiunile teoretice în cazuri practice
Frecvența și pertinența intervențiilor
orale, calitatea lucrărilor efectuate
Participarea la lucrarile de
capacitatea de a opera cu cunoștințele seminar
asimilate, capacitatea de a transpune Test de verificare
noțiunile teoretice în cazuri practice
1. Utilizarea corectă a limbajului de specialitate
2. Cunoaşterea conceptelor de bază specifice
3. Nota 5 la activitățile de seminar
4. Nota 5 la evaluarea finală
Titular de curs,
Conf univ dr Carmen Nenu

Data aprobării în Consiliul departamentului,
septembrie 2018
(prestator)

10.3 Pondere
din nota finală
50%

20%
30%

Titular de seminar / laborator,
Lect. univ dr Carmina Tolbaru

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

