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

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/ Jurist

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

IV

Dreptul muncii
D/DR/4/7/2
Conf. univ. dr. Narcis Godeanu
Conf. univ. dr. Narcis Godeanu
Lect. univ. dr. Gheorghe Moroianu
2.6. Semestrul
7
2.7.Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
48
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
60
3.9 Total ore pe semestru
108
3.10 Număr de credite
6

Examen scris

2
24

2.8.Regimul
disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DO

2
24
ore
24
12
12
6
6
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Teoria generală a dreptului
Drept civil
4.2 de competenţe
Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în domeniul juridic;
Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris şi oral, şi a instrumentelor de logică juridică pentru explicarea şi interpretarea conceptelor
şi teoriilor specifice domeniului dreptului;
Utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică juridică, în elaborarea unor argumentări specifice domeniului, în
scris şi oral;
Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor şi metodelor consacrate în domeniul juridic.
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

• Prelegerile se desfăşoară în săli de curs cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia
• Seminariile se desfăşoară în săli de curs cu acces la internet

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate





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

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cunoaşterea din punct de vedere ştiinţific a conţinutului normelor juridice de dreptul muncii, precum şi a doctrinei şi
jurisprudenţei referitoare la aplicarea acestora, înţelegerea, totodată, a instituţiilor de dreptul muncii, însuşirea unui
mod de gândire logico-juridic corect.
7.2 Obiectivele specifice
•
Formarea unei atitudini pozitive faţă de ştiinţa dreptului muncii, dezvoltarea abilităţilor de gândire logicojuridică, precum şi obişnuinţa de a interpreta corect normele juridice aplicabile în materia raporturilor individuale
şi colective de muncă.
•
Explicarea şi interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului (legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa)
referitoare la o problemă de drept concretă;
•
Soluţionarea problemei de drept pe care o ridică o situaţie de fapt, prin utilizarea raţionamentelor logice.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Noţiuni introductive privind relaţiile individuale şi colective de muncă

Metode de predare
Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

Observaţii
Suportul de curs este cunoscut de
studenţi fiind postat pe site-ul
facultăţii
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2. Dialogul social

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

3. Contractul colectiv de muncă

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

4. Formarea profesională şi stimularea ocupării forţei de muncă

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

5. Contractul individual de muncă

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

6. Răspunderea juridică (disciplinară, patrimonială, contravenţională, penală)

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

7. Timpul de muncă şi timpul de odihnă

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

8. Salarizarea

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

9. Protecţia muncii

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

10. Inspecţia muncii

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

11. Conflictele de muncă

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

12. Jurisdicţia muncii

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

Bibliografie
Alexandru Athanasiu, Codul muncii. Comentariu pe articole. Actualizare la vol.I-II, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012

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

Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminiţa Dima, Oana Cazan, Codul muncii. Comentariu pe articole. Vol. II. Articolele 108-298, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2011
Ion Traian Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
Adriana Belu, Olia Maria Corsiuc, Narcis Godeanu, Cezar Tiţă, Mihnea Drumea, Relaţii individuale de muncă, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2008.
Adriana Belu, Narcis Godeanu, Cezar Tiţă, Mihnea Drumea, Relaţii colective de muncă, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008
8.2 Seminar/laborator
1. Noţiuni introductive privind relaţiile individuale şi colective de muncă

Metode de predare
Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

2. Dialogul social

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

3. Contractul colectiv de muncă

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

4. Formarea profesională şi stimularea ocupării forţei de muncă

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

5. Contractul individual de muncă

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

6. Răspunderea juridică (disciplinară, patrimonială, contravenţională,
penală)

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

7. Timpul de muncă şi timpul de odihnă

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

8. Salarizarea

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

9. Protecţia muncii

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice

Observaţii
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
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domeniului
10. Inspecţia muncii

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

11. Conflictele de muncă

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

12. Jurisdicţia muncii

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a conținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs

Promovarea verificării pe parcurs
10.6 Standard minim de performanţă
•
Să dovedească însuşirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală – examen scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

10.3 Pondere din nota finală
80%
10%
10%
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FIŞA DISCIPLINEI
1.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/ Jurist

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

IV

Criminalistică
D/DR/4/7/3
Conf. univ. dr. Jenică Drăgan
Conf. univ. dr. Jenică Drăgan
Asist. univ. drd. Alina Daniela Pătru
2.6. Semestrul
8 2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
48
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
60
3.9 Total ore pe semestru
108
3.10 Număr de credite
5

2
24

E

2.8. Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DO

2
24
Ore
24
12
12
6
6
-

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

Laborator de criminalistică dotat cu laptop, videoproiector, CD-uri cazuistică, filme didactice şi documentare.
Sală de seminar dotată cu laptop, videoproiector

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cunoaştere şi înţelegere
- cunoasterea noţiunilor specifice criminalisticii;
- cunoasterea principiilor pe baza cărora funcţionează criminalistica;
- capacitatea de a interpreta normele de drept în raport cu situaţiile concrete.
Explicare şi interpretare
- explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum si a conţinuturilor teoretice si practice ale acestei discipline;

Instrumental-aplicative
- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice criminalisticii;
- participarea la luarea unor decizii cu referire la situatii reale sau imaginare, prin asumarea de responsabilităţi specifice;
- participarea la identificarea unor solutii pentru probleme legate de aplicarea normelor criminalisticii.
Atitudinale
- manifestarea unor atitudini pozitive si responsabile faţă de domeniul criminalisticii;
- cultivarea unui mediu stiinţific centrat pe valori si relaţii democratice;
- promovarea unui sistem de valori culturale, morale si civice;
- valorificare optimă si creativă a propriului potenţial în activităţile stiinţifice.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivele generale ale disciplinei
- Cunoaşterea de către studenţi a procedeelor şi metodelor moderne de descoperire, conservare, fixare şi ridicare a
urmelor infracţiunii şi modalităţile de transformare a acestora prin expertize criminalistice în probe şi mijloace de probă pe
parcursul procesului penal;
- Cunoaşterea de către studenţi a tacticilor de efectuare a activităţilor din timpul procesului penal (cercetarea la faţa
locului, percheziţii, aplicarea măsurilor preventive şi de siguranţă, ascultarea persoanelor, prezentarea pentru
recunoaştere a persoanelor şi obiectelor, confruntarea, ş.a.);
- Cunoaşterea de către studenţi a metodologiilor de investigare a infracţiunilor contra vieţii, proprietăţii, a regulilor de
convieţuire socială, în domeniul afacerilor, accidentelor de circulaţie, din
domeniul traficului de droguri, a infracţiunilor de corupţie, din domeniul criminalităţii informatice, ş.a.;
- Asigurării bazei teoretice necesare studiului şi înţelegerii semnificaţiei, importanţei analizei tuturor instituţiilor disciplinei
şi a conexiunilor dintre instituţii;
- Obţinerea calificării necesare în vederea desfăşurării unei temeinice activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul
criminalisticii care să-i facă pe studenţi apţi de a identifica lacunele legislative, tendinţe de modernizare a legislaţiei,
necesitatea armonizării legislaţiei române cu cea europeană;
- Iniţierea de propuneri de lege ferenda în domeniul administrării probelor şi mijloacelor de probă prin metode şi tehnici
criminalistice;
7.2 Obiectivele specifice

Obiective specifice:
- dobândirea calificărilor şi aptitudinilor necesare aplicării metodelor şi tehnicilor moderne pentru administrarea probelor şi
mijloacelor de probă în cadrul procesului penal;
- dobândirea calificărilor şi aptitudinilor necesare transformării urmelor în probe şi mijloace de probă prin folosirea
constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor criminalistice;
- dobândirea calificărilor şi aptitudinilor necesare soluţionării temeinice şi operative a cauzelor penale, prin obţinerea şi
valorificarea cu maximă eficienţă a tuturor probelor ce pot fi administrate în astfel de cauze, corespunzător specificului
fiecăreia dintre ele;

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.Fundamentele criminalisticii
2.Mijloace tehnico-criminalistice moderne folosite în cercetarea criminalistică
3. Cercetarea criminalistică a urmelor
4. Cercetarea criminalistică a armelor de foc şi a urmelor create prin folosirea lor
(balistica judiciară)
5. Cercetarea criminalistică a scrisului şi documentelor
6. Cercetarea criminalistică la faţa locului
7. Tactica ascultării unor categorii de participanţi în procesul penal; reguli şi
procedee tactice în efectuarea unor acte de urmărire penală
8. Metodologia investigării omorului
9. Metodologia investigării infracţiunilor de furt şi tâlhărie;
10. Metodologia investigării infracţiunilor din domeniul traficului de
droguri
11. Metodologia investigării infracţiunilor din domeniul criminalităţii
organizate
12. Metodologia investigării infracţiunilor de corupţie; metodologia investigării
accidentelor de trafic rutier
Bibliografie obligatorie:






Metode de predare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată

Observaţii

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată

Cârjan, Lazăr, Criminalistică. Tratat, Editura Pinguin Book Publishing House, Bucureşti, 2005.
Cârjan, Lazăr, Chiper, Mihai, Criminalistică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.
Cârjan, Lazăr, Chiper, Mihai, Criminalistică. Tradiţie şi modernism, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009.
Stancu, Emilian, Tratat de Criminalistică, Editia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

Bibliografie facultativă:





Bercheşan, Vasile; Ruiu, Marin, Tratat de tehnică criminalistică, Editura Little Star, Bucureşti, 2004.
Butoi, Tudorel; Tîru, Gabriel; Lăpăduşi, Vasile, Interferenţa între Psihologie şi Criminalistică, Editura Little Star, Bucureşti, 2007.

Cârjan, Lazăr; Lepăduși, Vasile; Popa, Gheoghe; Ștefan, Iancu; Voinea, Dan; Țărmurean, Gavril Dorelu, Metode şi tehnici de id entificare criminalistică, Editurași
Tipografia „Luceafărul” , Bucureşti, 2006.


Cârjan, Lazăr; Lepăduși, Vasile; Popa, Gheoghe; Ștefan, Iancu; Voinea, Dan; Țărmurean, Gavril Dorelu; Bercheșan, Vasile, „Contribuţia criminalisticii la investigarea
actelor teroriste şi a altor evenimente cu consecinţe grave” , Editura și Tipografia „Luceafărul”, Bucureşti, 2007.


Cârjan, Lazăr; Lepăduși, Vasile; Popa, Gheoghe; Ștefan, Iancu; Voinea, Dan; Țărmurean, Gavril Dorelu, „Investigarea criminalistică a accidentelor rutiere. Contribuţia
mass-media în prevenirea acestora”, Editura și Tipografia „Luceafărul”, Bucureşti, 2008.






Cebotari, Victor, Tatuajul-Individualizare. Metode şi tehnici criminalistice de identificare a persoanei după tatuaj, Bucureşti, 2009.
Colectiv, Tratat practic de Criminalistică, vol.I-II, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1978.
Colecţia Revista Română de Criminalistică.
Contribuţia Criminalisticii la investigarea actelor teroriste şi a altor evenimente cu consecinţe grave, Editor : Asociaţia Criminaliştilor din România, Bucureşti 2007.
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Cordun, Mihai, Postura corporală normală şi patologică, Editura A.N.E.F.S., Bucureşti, 1999.
Daşchevici, Valentin, Stabilirea identităţii recidiviştilor, Revista ,,Paza”, nr. 13-14, Biblioteca Academiei R.S.R.
Drăghici, Constantin; Iacob, Adrian, Tratat de tehnică criminalistică, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Sitech, Craiova, 2009.
Dumitrescu, Constantin; Gacea, Eugen, Elemente de antropologie judiciară şi portret vorbit, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1993.
Eisman, A.A., Criminalistică ( sub redacţia lui S.A.Golunski), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.
Ghiţescu, Gheorghe, Anatomia artistică, Construcţia corpului, vol.I, Editura de stat pentru literatură şi artă, Bucureşti,1959.
Golunski, S.A., Criminalistica, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961.
Ionescu, Lucian; Sandu, Dumitru, Identificarea criminalistică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990.
Lăzău, Florin, Arta Criminalistică, Editura Primus, Oradea, 2011.
Minovici, Nicolae, Şcoala antropologică (Bertillon) pentru agenţii de poliţie, Bucureşti, 1900.
Minovici, Mina,Tratat complet de medicină legală, Bucureşti,1930.
Minovici, Nicolae, Tatuajurile în România, ediţie prefaţată de Cârjan Lazăr, Bucureşti, 2007.
Mircea, Ion, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, vol.I, Ministerul de Interne, Bucureşti, 1976.
Mircea, Ion, Criminalistica, Editura Lumina Lex, 1998.
Panaitescu, Viorel; Gănuţă, Nicolae; Roşu, Mariana, Anatomia regională a feţei şi a gâtului, Editura Naţional, 2002.
Popa, Gheorghe, Tehnică criminalistică, Curs universitar, 2008.
Stancu, Emilian, Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor, Tipografia Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 1986.
Suciu, Camil, Criminalistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.

8.2 Seminar/laborator
1. Fundamentele criminalisticii; mijloace tehnico-criminalistice moderne folosite în
cercetarea criminalistică
2. Cercetarea criminalistică a urmelor
3.Cercetarea criminalistică a armelor de foc şi a urmelor create prin folosirea lor
(blistica judiciară)
4. Cercetarea criminalistică a scrisului şi documentelor
5. Cercetarea criminalistică la faţa locului
6. Tactica ascultării unor categorii de participanţi în procesul penal; reguli şi
procedee tactice în efectuarea unor acte de urmărire penală
7. Metodologia investigării omorului
8. Metodologia investigării infracţiunilor de furt şi tâlhărie
9. Metodologia investigării infracţiunilor din domeniul traficului de
droguri
10. Metodologia investigării infracţiunilor din domeniul criminalităţii
organizate
11. Metodologia investigării infracţiunilor de corupţie
12. Metodologia investigării accidentelor de trafic rutier
Bibliografie obligatorie:






Metode de predare
Dialog, prezentare power –point, discutie
dirijată, brainstorming, teamwork.
Dialog, prezentare power –point, discutie
dirijată, brainstorming, teamwork.
Dialog, prezentare power –point, discutie
dirijată, brainstorming, teamwork.
Dialog, prezentare power –point, discutie
dirijată, brainstorming, teamwork.
Dialog, prezentare power –point, discutie
dirijată, brainstorming, teamwork.
Dialog, prezentare power –point, discutie
dirijată, brainstorming, teamwork.
Dialog, prezentare power –point, discutie
dirijată, brainstorming, teamwork.
Dialog, prezentare power –point, discutie
dirijată, brainstorming, teamwork.
Dialog, prezentare power –point, discutie
dirijată, brainstorming, teamwork.
Dialog, prezentare power –point, discutie
dirijată, brainstorming, teamwork.
Dialog, prezentare power –point, discutie
dirijată, brainstorming, teamwork.
Dialog, prezentare power –point, discutie
dirijată, brainstorming, teamwork.

Observaţii

Cârjan, Lazăr, Criminalistică. Tratat, Editura Pinguin Book Publishing House, Bucureşti, 2005.
Cârjan, Lazăr, Chiper, Mihai, Criminalistică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.
Cârjan, Lazăr, Chiper, Mihai, Criminalistică. Tradiţie şi modernism, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009.
Stancu, Emilian, Tratat de Criminalistică, Editia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

Bibliografie facultativă:





Bercheşan, Vasile; Ruiu, Marin, Tratat de tehnică criminalistică, Editura Little Star, Bucureşti, 2004.
Butoi, Tudorel; Tîru, Gabriel; Lăpăduşi, Vasile, Interferenţa între Psihologie şi Criminalistică, Editura Little Star, Bucureşti, 2007.

Cârjan, Lazăr; Lepăduși, Vasile; Popa, Gheog he; Ștefan, Iancu; Voinea, Dan; Țărmurean, Gavril Dorelu, Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Editura și
Tipografia „Luceafărul” , Bucureşti, 2006.



Cârjan, Lazăr; Lepăduși, Vasile; Popa, Gheoghe; Ștefan, Iancu; Voinea, Dan; Țărmurean, Gavril Dorelu; Bercheșan, Vasile, „Contribuţia criminalisticii la investigarea
actelor teroriste şi a altor evenimente cu consecinţe grave” , Editura și Tipografia „Luceafărul”, Bucureşti, 2007.



Cârjan, Lazăr; Lepăduși, Vasile; Popa, Gheoghe; Ștefan, Iancu; Voinea, Dan; Țărmurean, Gavril Dorelu, „Investigarea criminalistică a accidentelor rutiere. Contribuţia
mass-media în prevenirea acestora”, Editura și Tipografia „Luceafărul”, Bucureşti, 2008.









Cebotari, Victor, Tatuajul-Individualizare. Metode şi tehnici criminalistice de identificare a persoanei după tatuaj, Bucureşti, 2009.
Colectiv, Tratat practic de Criminalistică, vol.I-II, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1978.
Colecţia Revista Română de Criminalistică.
Contribuţia Criminalisticii la investigarea actelor teroriste şi a altor evenimente cu consecinţe grave, Editor : Asociaţia Criminaliştilor din România, Bucureşti 2007.
Cordun, Mihai, Postura corporală normală şi patologică, Editura A.N.E.F.S., Bucureşti, 1999.
Daşchevici, Valentin, Stabilirea identităţii recidiviştilor, Revista ,,Paza”, nr. 13-14, Biblioteca Academiei R.S.R.
Drăghici, Constantin; Iacob, Adrian, Tratat de tehnică criminalistică, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Sitech, Craiova, 2009.
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Dumitrescu, Constantin; Gacea, Eugen, Elemente de antropologie judiciară şi portret vorbit, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1993.
Eisman, A.A., Criminalistică ( sub redacţia lui S.A.Golunski), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.
Ghiţescu, Gheorghe, Anatomia artistică, Construcţia corpului, vol.I, Editura de stat pentru literatură şi artă, Bucureşti,1959.
Golunski, S.A., Criminalistica, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961.
Ionescu, Lucian; Sandu, Dumitru, Identificarea criminalistică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990.
Lăzău, Florin, Arta Criminalistică, Editura Primus, Oradea, 2011.
Minovici, Nicolae, Şcoala antropologică (Bertillon) pentru agenţii de poliţie, Bucureşti, 1900.
Minovici, Mina,Tratat complet de medicină legală, Bucureşti,1930.
Minovici, Nicolae, Tatuajurile în România, ediţie prefaţată de Cârjan Lazăr, Bucureşti, 2007.
Mircea, Ion, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, vol.I, Ministerul de Interne, Bucureşti, 1976.
Mircea, Ion, Criminalistica, Editura Lumina Lex, 1998.
Panaitescu, Viorel; Gănuţă, Nicolae; Roşu, Mariana, Anatomia regională a feţei şi a gâtului, Editura Naţional, 2002.
Popa, Gheorghe, Tehnică criminalistică, Curs universitar, 2008.
Stancu, Emilian, Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor, Tipografia Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 1986.
Suciu, Camil, Criminalistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a con ținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs

Promovarea verificării pe parcurs
10.6 Standard minim de performanţă
•
Să dovedească însuşirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală – examen scris
Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

10.3 Pondere din nota finală
80%
10%
10%
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
BUCUREŞTI
ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE
ŞTIINŢE JURIDICE
LICENŢĂ
DREPT/JURIST

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
DREPTUL ASIGURĂRILOR
Codul disciplinei
D/DR/4/7/4
2.2.Titularul activităţilor de curs
Lect. univ. dr. Mădulărescu Emilia
2.3.Titularul activităţilor de seminar
Lect. univ. dr. Mădulărescu Emilia
2.4. Anul de studiu
IV
2.5Semestrul
7 2.6 Tipul de evaluare

E

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36
din care: 3.5 curs
24
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
52
3.9 Total ore pe semestru
88
3.10 Număr de credite
4

2.7Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DO

1
12
Ore
24
12
12
2
2
-

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

•
•

Prelegerile se desfăşoară în săli cu acees la internet şi cu echipament de predare
multimedia
Seminariile se desfăşoară în săli cu acees la internet
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6. Competenţele specifice acumulate
1.

Competenţe profesionale

2.

Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei).
• Cunoaşterea şi aprofundarea noţiunilor de bază, precum şi a cadrului legislativ care reglementează
domeniul asigurărilor;
• Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor fundamentale, precum şi a noţiunilor specifice
care individualizează această ramură de drept;
• Cunoaşterea şi înţelegerea rolului prevenţiei în suprimarea riscurilor, precum şi a importanţei
sociale pe care o are sistemul de asigurări în protecţia persoanelor fizice, a societăţilor şi a altor
organizaţii împotriva riscurilor de orice fel.
Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procesem precum şi a conţinuturilor
teoretice şi practice ale disciplinei).
• Explicarea şi interpretarea unor teorii, concepte şi mecanisme menite să contribuie la gestionarea
riscurilor şi la eficientizarea măsurilor asigurătorii;
• Formularea de ipoteze şi operaţionalizarea conceptelor cheie şi a principiilor fundamentale pentru
explicarea şi interpretarea proceselor şi fenomenelor cu care se confruntă sistemul asigurărilor;

Competenţe transversale

3.

4.

Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
• Întocmirea unor proiecte de contract şi a altor documente specifice, precum şi rezolvarea unor
speţe privind posibile litigii între asigurat şi asigurător, în raport de legislaţia aplicabilă şi instituţiile
juridice ale domeniului;
• Aplicarea principiilor şi a instituţiilor specifice asigurării, în cercetarea unui aspect de complexitate
medie privitor la derularea unui contract de asigurare;
• Înţelegerea procedurilor specifice activităţii de asigurare, precum şi a reglementărilor de detaliu
privind elaborarea de poliţe de asigurare, pregătirea personalului, dotarea tehnică etc.
Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific/cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice/valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în
activitatea ştiinţifică/implicarea în dezvoltatrea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice/angajarea în
relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare/participarea la propria dezvoltare
profesională).
• Cultivarea sentimentului de respect faţă de valorile ştiinţifice naţionale, comunitare şi internaţionale;
• Combaterea oricărei forme de încălcare a normelor juridice interne şi internaţionale în raporturile
dintre asigurător şi asigurat;
• Cultivarea unor atitudini pozitive şi responsabile privind gestionarea potenţialelor riscuri, din viaţa
de zi cu zi, şi acoperirea acestora prin măsuri asigurătorii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
• Dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor pentru înţegerea specificului instituţiei
asigurării în cadrul relaţiilor economice internaţionale, în condiţiile globalizării;
• Formarea de specialişti în domeniul dreptului asigurărilor, cunoaşterea şi
definirea noţiunilor de bază utilizate în relaţiile dintre asigurat şi asigurător;
• Însuşirea caracterului interdisciplinar al dreptului asigurărilor.
7.2 Obiectivele specifice

•

Aprofundarea normelor ce reglementează funcţionarea mecanismelor specifice
activităţii de asigurare, precum şi a instrumentelor de apreciere şi calificare a
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•
•

riscurilor;
Cunoaşterea şi caracterizarea principalelor tipuri de contracte utilizate în
activitatea de asigurare, în cadrul globalizării;
Familiarizarea studenţilor cu instituţiile specifice dreptului asigurărilor, precum
şi cu organismele însărcinate prin lege cu supravegherea activităţii de
asigurare.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.Generalităţi privind asigurarea (istoric, izvoarele dreptului
asigurărilor, principiile fundamentale ale asigurării).
2. Conceptul de asigurare.
3. Clasificarea asigurărilor.
4. Interesul asigurării. Riscul asigurat (condiţiile pe care trebuie să
le întrunească).
5. Asigurările obligatorii (principiul obligativităţii încheierii
asigurărilor, părţile asigurării obligatorii, obiectul asigurării,
răspunderi, acordarea despăgubirilor).
6. Asigurările facultative. Contractul de asigurare (definiţie,
caractere juridice, conţinut, părţile contractului).
7. Condiţiile de validitate şi efectele juridice ale contractului de
asigurare.
8. Prima de asigurare (caractere, evaluare).
9. Suma asigurată (dauna, principiile despăgubirii, limitele
asigurării).
10. Esenţa şi funcţiile asigurării (compensarea, prevenirea
pagubelor, financiară, economică).
11. Tipuri de contracte de asigurare (asigurare de persoane,
asigurare de bunuri, asigurare de răspundere civilă).
12. Reasigurarea.

Metode de predare
Prelegere,
discurs,
prezentare power- point.
Prelegere,
discurs,
prezentare power- point.

dialog,

Observaţii

dialog,

Prelegere,
discurs,
dialog,
prezentare power- point, discuţie
dirijată.
Prelegere,
discurs,
dialog,
prezentare power- point, discuţie
dirijată.
Prelegere,
discurs,
dialog,
prezentare power- point, discuţie
dirijată.
Prelegere,
discurs,
dialog,
prezentare power- point, discuţie
dirijată.
Prelegere, dialog, prezentare
power- point, demonstraţie.
Prelegere, dialog, prezentare
power- point, demonstraţie.
Prelegere,
discurs,
dialog,
prezentare power- point, discuţie
dirijată.
Prelegere,
discurs,
dialog,
prezentare power- point, discuţie
dirijată.
Prelegere,
discurs,
dialog,
prezentare power- point, discuţie
dirijată.

Bibliografie
• Gh. Caraiani, M. Tudor, Asigurări. Probleme juridice şi tehnice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
• I. Văcărel, F. Bercea, Asigurări şi reasigurări, Editura Expert, Bucureşti, 1998.
• V. Ciurel, Asigurări şi reasigurări. Abordări teoretice şi practice internaţionale, Editura Beck, Bucureşti, 2000.
• I. Albu-Cîrnu, Asigurarea creditului, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002.
• Fr. Deak, Contracte civile şi asigurări, Editura Actami, Bucureşti, 1995.
• Legislaţia specifică.
8.2 Seminar/laborator
1. Principalele concepte privind dreptul asigurărilor.
2. Clasificarea asigurărilor (asigurări obligatorii şi facultative).
3. Contractul de asigurare (definiţie, charactere juridice, conţinut).

Metode folosite
Dialog, demonstraţie, discuţie
dirijată, brainstorming,
exemplificare.
Dialog, prezentare power-point,
teamyork, studii de caz şi
exemplificare.
Dialog, prezentare power-point,
discuţie dirijată, exemplificare,
studii de caz.

Observaţii
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4. Condiţiile de validitate şi efectele juridice ale contractelor de
asigurare.

Dialog, prezentare power-point,
discuţie dirijată, exemplificare,
studii de caz.
Dialog, prezentare power-point,
discuţie dirijată, exemplificare,
studii de caz.
Dialog, prezentare power-point,
discuţie dirijată, exemplificare,
studii de caz.

5. Riscul şi prima de asigurare.
6. Tipuri de contracte de asigurare (asigurare de personae,
asigurare de bunuri, asigurare de răspundere civilă).

Bibliografie
• Gh. Caraiani, M. Tudor, Asigurări. Probleme juridice şi tehnice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
• I. Văcărel, F. Bercea, Asigurări şi reasigurări, Editura Expert, Bucureşti, 1998.
• V. Ciurel, Asigurări şi reasigurări. Abordări teoretice şi practice internaţionale, Editura Beck, Bucureşti, 2000.
• I. Albu-Cîrnu, Asigurarea creditului, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002.
• Fr. Deak, Contracte civile şi asigurări, Editura Actami, Bucureşti, 1995.
• Legislaţia specifică.

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

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea
parcurs
Promovarea
parcurs

10.2 Metode de evaluare

evaluărilor

pe

Evaluare finală – examen Blackboard

10.3 Pondere din nota
finală
80 %

verificării

pe

Evaluare pe parcurs 1– scris Blackboard
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

10 %
10 %

10.6 Standard minim de performanţă
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei
• Răspunsurile să nu conţină erori grave
• Activitate medie în timpul semestrului
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FIŞA DISCIPLINEI
1.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/ Jurist

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

IV

Dreptul Comerţului Internaţional
D/DR/4/7/5
Conf. univ. dr. Păun Roxana Daniela
Asistent univ. drd. Bamberger Zaira
Asist. univ. drd. Georgiana – Alina Singurel
2.6. Semestrul
7
2.7.Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
48
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
60
3.9 Total ore pe semestru
108
3.10 Număr de credite
5

Examen scris

2
24

2.8.Regimul
disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DO

2
24
ore
24
12
12
6
6
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
• Studentul trebuie să fie în anul IV
4.2 de competenţe
• Studentul trebuie să aibă o cunoaştere suficientă a contractelor, a dreptului internaţional public şi privat pentru a înţelege această
materie.
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

• Prelegerile se desfăşoară în săli de curs cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia
• Seminariile se desfăşoară în săli de curs cu acces la internet

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Disciplina studiată urmăreşte ca finalitate: conştientizarea de către student a rolului juristului în cadrul societăţii noastre, a importanţei conferită acestei profesii
într-un stat de drept, pentru o bună dezvoltare a relaţiilor sociale. Studentul trebuie să dobândească, cunoştiinţe despre principiile, izvoarele şi principiile
comerţului internaţional, despre arbitrajul comercial internaţional. ).Studentul trebuie să îşi însuşească cunoştinţele din domeniul contractelor internaţionale, în
strânsă conexiune cu cele din domeniul dreptului civil român deja studiate, astfel încât să devină capabil de a înţelege regimul juridic specific fiecărui contract,
efectele juridice ale contractelor studiate prin raportare la efectele generale ale contractelor internaţionale şi la noţiunile şi principiile fundamentale ale dreptului
civil român. La finalul semestrului, studentul trebuie să poată aplica cunoştinţele dobândite, prin soluţionarea unor cazuri practice (speţe), prin comentariul asupra
unor soluţii îmbrăţişate de practica judiciară, prin realizarea unor disertaţii, comentariul unor texte de lege cu aplicabilitate în domeniul contractelor internaţionale.
•
•
•
•
•

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

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Studentul trebuie să dobândească, din domeniul dreptului comerţului internaţional, cunoştinţele necesare despre
principalele concepte, categorii şi instituţii juridice ce definesc raporturile complexe de comerţ internaţional (
principiile, izvoarele, contractele de comerţ internaţional, arbitrajul comercial internaţional etc. ).
7.2 Obiectivele specifice
Obiectul de studiu al disciplinei Dreptul comerţului internaţional, îl constituie analiza principalelor contracte
internaţionale, cu accent pe regulile aplicabile fiecăruia dintre contractele analizate şi pe problematica specifică ce
apare în legătură cu formarea valabilă, efectele şi modalităţile de încetare a fiecăruia dintre aceste contracte.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Noţiunea şi particularităţii ale dreptului comerţului internaţional. Principii fundamentale
ale dreptului comerţului internaţional;
Izvoarele dreptului comerţului internaţional;

Metode de predare
Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz
Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

Observaţii
Suportul de curs este cunoscut de
studenţi fiind postat pe site-ul
facultăţii
Suportul de curs este cunoscut de
studenţi fiind postat pe site-ul
facultăţii
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Raportul juridic de comerţ internaţional, actele şi faptele de comerţ internaţional;

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

Procedura reorganizării juridiciare şi a falimentului în comerţul internaţional;

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

Contractele comerciale internaţionale – prezentare generală, teoria contractelor
comerciale internationale;

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

Încheierea, executarea, modificarea şi efectele contractului de comerţ internaţional;

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

Contractul internaţional de vânzare de mărfuri şi vânzarea prin burse;

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

Contractele de finanţare şi intermediere internaţională;

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

Contractele de transport în comerţul internaţional;

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

Concesionarea internaţională. Contractul de concesiune exclusivă. Contractul de
franchising;

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

Soluţionarea litigiilor care decurg din activitatea de comerţ exterior şi cooperarea
economică şi tehno- ştiinţifică internaţională;

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

Arbitrajul comercial internaţional.

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi
prezentarea unor studii de caz

Bibliografie
1. Jenică Drăgan, Introducere in dreptul comerţului internaţional, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2009;
2. Dumitru Mazilu, Dreptul comerţului internaţional-Partea speciala, editia a-V-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2008.;
3. D.A.Sitaru, Dreptul comerţului internaţional, Universul Juridic, vol.1-2008 ; vol.2-2009 ;
4. I. Macovei, Dreptul comertului intrnational, Ed.C.H.Beck, vol.1-2006, vol.2-2009;
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Noţiunea şi particularităţii ale dreptului comerţului internaţional. Principii
Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
fundamentale ale dreptului comerţului internaţional;
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului
Izvoarele dreptului comerţului internaţional;

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

Raportul juridic de comerţ internaţional, actele şi faptele de comerţ internaţional;

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

Procedura reorganizării juridiciare şi a falimentului în comerţul internaţional;

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

Contractele comerciale internaţionale – prezentare generală, teoria contractelor
comerciale internationale;

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

Încheierea, executarea, modificarea şi efectele contractului de comerţ
internaţional;

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

Contractul internaţional de vânzare de mărfuri şi vânzarea prin burse;

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

Contractele de finanţare şi intermediere internaţională;

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

Contractele de transport în comerţul internaţional;

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

Concesionarea internaţională. Contractul de concesiune exclusivă. Contractul de
franchising;

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

Soluţionarea litigiilor care decurg din activitatea de comerţ exterior şi cooperarea
economică şi tehno- ştiinţifică internaţională;

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de
caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

Arbitrajul comercial internaţional.

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de

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

Observaţii
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri
Prezentarea unor studii de caz prin
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caz, discuţii libere şi analize specifice
domeniului

coroborarea cu noţiunile dobândite la curs
prin intermediul unor discuţii libere şi
dezbateri

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a con ținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs

Promovarea verificării pe parcurs
10.6 Standard minim de performanţă
•
Să dovedească însuşirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală – examen scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

10.3 Pondere din nota finală
80%
10%
10%
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FIŞA DISCIPLINEI
1.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/Jurist

I

DREPTUL SECURITĂŢII SOCIALE
D/DR/4/8/7
Lect. univ. dr. Dimitrie Dan Raiciu
Lect. univ. dr. Dimitrie Dan Raiciu
2.6 Semestrul
8
2.7 Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 2.1 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
40
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
44
3.9 Total ore pe semestru
88
3.10 Număr de credite
6

E
2
20

2.8. Regimul disciplinei
2.1 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DO
2
20
ore
20
10
10
2
2
-

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

Videoproiector
Videoproiector

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
•
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, din domeniul dreptului securităţii sociale.
•
Folosirea limbajului juridic de specialitate în elaborarea referatelor în domeniul dreptului securităţii sociale
•
Identificare prevederilor legale din legislaţia românească aplicabile într-un context determinat.
•
Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
•
Elaborarea de referate stiinţifice utilizând legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa în domeniul dreptului securităţii sociale
•
Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor.
•
•
•

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

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
•
Cunoaşterea de către studenţi a riscurilor sociale si securitatii sociale in documentele internationale si
legislatia national.
7.2 Obiectivele specifice

•
•
•

Intelegerea de catre studenti a notiunilor de asigurare sociala, respectiv asistenta sociala.
Deprinderea de către studenţi a metodelor de identificare a normelor juridice aplicabile in domeniul
securitatii sociale.
Familiarizarea studenţilor cu cercetarea obiectului Dreptului securitatii sociale, a legăturii acestei
ramuri de drept cu alte ramuri de drept.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.
Dreptul securitatii sociale. Consideratii generale privind securitatea
sociala.
2.

Asigurarile sociale de sanatate. Notiune, principii, concepte privind
asigurarile sociale de sanatate. Drepturile si obligatiile asiguratilor.
Serviciile medicale.

Metode de predare

Observaţii

Prelegerile sunt axate pe utilizarea de
suport power-point şi pe acces la
resurse multimedia.

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona
în timpul predării. Suportul este afişat în prealabil
pe Blackboard
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3.

4.
5.
6.
7.

Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (concediu
pentru incapacitate temporara de munca, concediu pentru prevenirea
imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediu de
maternitate, concediu pentru cresterea copilului, concediu pentru
ingrijirea copilului bolnav, precum si indemnizatiile aferente acestor
concedii.
Asigurarile pentru somaj si masurile pentru prevenirea somajului şi
stimularea ocupării forţei de munca .
Sistemul de pensii publice.
Pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor .
Pensiile private.

Prelegerile sunt axate pe utilizarea de
suport power-point şi pe acces la
resurse multimedia.

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă
a suportului de curs pentru a putea interacţiona
în timpul predării. Suportul este afişat în prealabil
pe Blackboard

8.
Pensiile facultative
9.
Sistemul national de asistenta sociala.
Ajutorul social, serviciile sociale si cantinele de ajutor social
10. Drepturi de asistenta sociala ale copiilor
Asistenta sociala a persoanelor varstnice.
Protectia drepturilor persoanelor cu handicap.
Bibliografie
•
Alexandru Ticlea – Dreptul securitatii sociale, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 ;
•
Sanda Ghimpu, Alexandru Ticlea, Constantin Tufan – Dreptul securitatii sociale, Editura ALL Beck, Bucuresti, 1998 ;
•
Alexandru Ticlea, Constantin Tufan - Dreptul securitatii sociale, Editura Global Lex, Bucureşti, 2005 ;
•
Alexandru Athanasiu, Dreptul securitatii sociale, Edictura Actami, Bucureşti, 1995;
•
Ion Traian Stefnaescu, Tratat teoretic si practic de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010;
•
Alexandru Ticlea, Tratat de dreptul muncii,Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010;
•
N. Godeanu, D.D. Raiciu, Relatii colective de munca, Editura Fundatia Romania de maine, Bucuresti, 2007;
•
Nicolae Popa, Mihail-Constantin Eremia, Simona Cristea, Teoria generala a dreptului, Editia a 2-a, Editura ALL Beck, Bucuresti, 2005
•
A. Popescu, N. Voiculescu, Dreptul social comunitar, Editura Fundatiei Romania de maine, Bucuresti, 2003;
•
C. Barsan, Conventia europeana drepturilor omului. Comentarii pe articole. Vol. I – Drepturi si libertatii, Editura ALL Beck, Bucuresti, 2005;
•
D.D.Raiciu, Raporturile juridice de muncă ale cadrelor militare în activitate. Reglementări specifice privind securitatea socială a acestora. Editura Universul
Juridic.Bucureşti, 2011.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1.
Dreptul securitatii sociale. Consideratii generale privind Discuţie dirijată, dialog, demonstraţie,
Studenţii vor avea asupra lor legislaţia
securitatea sociala.
exemplificare.
adecvată temei de seminar.
2.

Asigurarile sociale de sanatate. Notiune, principii, concepte
privind asigurarile sociale de sanatate. Drepturile si obligatiile
asiguratilor. Serviciile medicale.

Discuţie dirijată, dialog, demonstraţie,
exemplificare.

3.

Discuţie dirijată, dialog, demonstraţie,
exemplificare.

5.

Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
(concediu pentru incapacitate temporara de munca, concediu
pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de
munca, concediu de maternitate, concediu pentru cresterea
copilului, concediu pentru ingrijirea copilului bolnav, precum si
indemnizatiile aferente acestor concedii.
Asigurarile pentru somaj si masurile pentru prevenirea somajului
şi stimularea ocupării forţei de munca .
Sistemul de pensii publice.

6.

Pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor .

7.

Pensiile private.

8.

Pensiile facultative

9.

Sistemul national de asistenta sociala. Ajutorul social, serviciile
sociale si cantinele de ajutor social. Drepturi de asistenta sociala
ale copiilor. Asistenta sociala a persoanelor varstnice. Protectia
drepturilor persoanelor cu handicap.

10.

Dreptul securitatii sociale. Consideratii generale privind
securitatea sociala. Asigurarile sociale de sanatate. Notiune,
principii, concepte privind asigurarile sociale de sanatate.
Drepturile si obligatiile asiguratilor. Serviciile medicale.

4.

Discuţie dirijată,
exemplificare.
Discuţie dirijată,
exemplificare.
Discuţie dirijată,
exemplificare.
Discuţie dirijată,
exemplificare.
Discuţie dirijată,
exemplificare.
Discuţie dirijată,
exemplificare.

dialog, demonstraţie,
dialog, demonstraţie,
dialog, demonstraţie,
dialog, demonstraţie,
dialog, demonstraţie,
dialog, demonstraţie,

Discuţie dirijată, dialog, demonstraţie,
exemplificare.

Bibliografie obligatorie:
•
Alexandru Ticlea – Dreptul securitatii sociale, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009 ;
•
Sanda Ghimpu, Alexandru Ticlea, Constantin Tufan – Dreptul securitatii sociale, Editura ALL Beck, Bucuresti, 1998 ;
•
Alexandru Ticlea, Constantin Tufan - Dreptul securitatii sociale, Editura Global Lex, Bucureşti, 2005 ;
•
Alexandru Athanasiu, Dreptul securitatii sociale, Edictura Actami, Bucureşti, 1995;
•
Ion Traian Stefnaescu, Tratat teoretic si practic de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010;
•
Alexandru Ticlea, Tratat de dreptul muncii,Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010;
•
N. Godeanu, D.D. Raiciu, Relatii colective de munca, Editura Fundatia Romania de maine, Bucuresti, 2007;
•
Nicolae Popa, Mihail-Constantin Eremia, Simona Cristea, Teoria generala a dreptului, Editia a 2-a, Editura ALL Beck, Bucuresti, 2005
•
A. Popescu, N. Voiculescu, Dreptul social comunitar, Editura Fundatiei Romania de maine, Bucuresti, 2003;
•
C. Barsan, Conventia europeana drepturilor omului. Comentarii pe articole. Vol. I – Drepturi si libertatii, Editura ALL Beck, Bucuresti, 2005;
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•

D.D.Raiciu, Raporturile juridice de muncă ale cadrelor militare în activitate. Reglementări specifice privind securitatea socială a acestora. Editura Universul
Juridic.Bucureşti, 2011.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a con ținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu
10. Evaluare

Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs

Promovarea verificării pe parcurs
10.6 Standard minim de performanţă
•
Să dovedească însuşirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală – examen oral
Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

10.3 Pondere din nota finală
80%
10%
10%
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FIŞA DISCIPLINEI
1.Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/ Jurist

IV

Drept internaţional privat
D/DR/4/8/8
Prof. univ. dr. Adrian Ionel Pricopi
Prof. univ. dr. Adrian Ionel Pricopi
2.6. Semestrul
8
2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
30
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: pregătire pentru examinarea finală.
3.7 Total ore studiu individual
48
3.9 Total ore pe semestru
78
3.10 Număr de credite
5

E

2
20

2.8.Regimul
disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DO

1
10
ore
20
10
10
4
4

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

Prelegerile se desfasoara in salile de curs.
Studentilor li se impune tinuta adecvata, respectarea timpului programat prin orar, disciplina.
Seminariile se desfasoara cu o singura grupa de studenti, in salile destinate acestui gen de pregatire

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
•
Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind normele juridice care reglementează raporturile de drept internaţional privat.
•
Cunoaşterea şi înţelegerea mecanismului de aplicare a reglementărilor comunitare în domeniul relaţiilor de drept internaţional privat.
•
Explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale acestei discipline

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă, cu respectarea palierelor ierarhice
• Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
•
Pregătirea studenţilor cu temeinice cunoştinţe, cu privire la instituţiile juridice de drept internaţional privat.
7.2 Obiectivele specifice
• Disciplina are drept scop iniţierea studenţilor în cunoaşterea principiilor şi normelor care sunt destinate să
reglementeze raporturile dintre persoanele fizice sau (şi) persoanele juridice cu elemente de extraneitate,
aporturi care contribuie la schimbul internaţional de valori materiale şi spirituale.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.
Introducere în studiul dreptului internaţional privat. Noţiunea si
caracterele raportului juridic cu element de extraneitate. Izvoarele
dreptului internaţional privat
2.

Noţiunea si structura normei conflictuale. Punctul sau elementul de
legătură. Clasificarea normelor conflictuale

3.

Calificarea si conflictele de calificări. Legea după care se face
calificarea

Metode de predare
metode de comunicare orală şi scrisă; metode de
observare directă; metode de învăţare bazate pe
acţiune directă
metode de comunicare orală şi scrisă; metode de
observare directă; metode de învăţare bazate pe
acţiune directă
metode de comunicare orală şi scrisă; metode de
observare directă; metode de învăţare bazate pe
acţiune directă

Observaţii
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a suportu-lui
de curs pentru a putea interacţiona
în timpul predării.
idem
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4.

Retrimiterea

5.

Ordinea publică si frauda legii în dreptul internaţional privat

6.

Conflictul de legi. Aplicarea legii străine

7.

Condiţia juridică a străinului

8.

Normele conflictuale referitoare la bunuri si la drepturile reale, actele
juridice

9.

Normele conflictuale privind faptele juridice, raporturile de familie si la
succesiuni

10.

Conflictele de jurisdicţie în dreptul internaţional privat

metode de comunicare orală şi scrisă; metode de
observare directă; metode de învăţare bazate pe
acţiune directă
metode de comunicare orală şi scrisă; metode de
observare directă; metode de învăţare bazate pe
acţiune directă
metode de comunicare orală şi scrisă; metode de
observare directă; metode de învăţare bazate pe
acţiune directă
metode de comunicare orală şi scrisă; metode de
observare directă; metode de învăţare bazate pe
acţiune directă
metode de comunicare orală şi scrisă; metode de
observare directă; metode de învăţare bazate pe
acţiune directă
metode de comunicare orală şi scrisă; metode de
observare directă; metode de învăţare bazate pe
acţiune directă
metode de comunicare orală şi scrisă; metode de
observare directă; metode de învăţare bazate pe
acţiune directă

Bibliografie obligatorie :
Augustin Fuerea, Drept international privat, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007
Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Tratat de drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007
Ioan Chelaru, Gheorghe Gheorghiu, Drept internaţional privat, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007
8.2 Seminar/laborator
1.Conflictele de legi – Persoanele ; Familia

Metode de predare
Dialog, demonstratie, exemplificare pe
bază de cazuri concrete
Dialog, demonstratie, exemplificare pe
bază de cazuri concrete
Dialog, demonstratie, exemplificare pe
bază de cazuri concrete
Dialog, demonstratie, exemplificare pe
bază de cazuri concrete
Dialog, demonstratie, exemplificare pe
bază de cazuri concrete

2.Bunurile
3.Mostenirea
4.Actul juridic si obligatiile
5.Prescriptia extinctiva

Observaţii

Bibliografie facultattiva :
Ioan Chelaru, Gheorghe Gheorghiu, Drept internaţional privat, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a con ținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs

Promovarea verificării pe parcurs
10.6 Standard minim de performanţă
•
Să dovedească însuşirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală – examen scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

10.3 Pondere din nota finală
80%
10%
10%
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FIŞA DISCIPLINEI
1.Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/ Jurist

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

Dreptul transporturilor
D/DR/4/8/9
Conf. univ. dr. Florin Făinişi
Conf. univ. dr. Florin Făinişi
Asistent univ. drd. Cerchez Adela
2.6. Semestrul
8
2.7. Tipul de evaluare

IV

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
30
din care: 3.5 curs
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, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Documentare pe internet
3.7 Total ore studiu individual
48
3.9 Total ore pe semestru
78
3.10 Număr de credite
5

E

2
20

2.8. Regimul disciplinei

DO

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

1
10
Ore
20
10
10
4
4

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

•
•

Videoproiector, legislație
Videoproiector, legislație

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
•
utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic
•
aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
•
aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale
•
interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional şi dreptul european
•
aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă
utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor
•
•
•

realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă, cu respectarea palierelor ierarhice
utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o
limbă de circulaţie internaţional

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
-Insusirea conceptelor si notiunilor specifice dreptului transporturilor, cunoasterea organelor de specialitate ale
administratiei publice central in domeniul transporturilor.
7.2 Obiectivele specifice

-Cunoasterea reglementarilor privind regimul transporturilor in Romania si al transporturilor internationale;
-Studierea reglementarilor juridice romanesti, comunitare si internationale privind transporturile;

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Introducere: notiune, privire istorica, particularitati ale activitatii de transport,
clasificare. Izvoarele dreptului transporturilor. Locul dreptului transporturilor in sistemul
dreptului.
2. Regimul juridic al transportului in Romania
3. Proprietatea publica si privata in domeniul transporturilor
4. Executarea transporturilor
5. Contractul comercial de transport

Metode de predare
Prelegere,
discurs,
dialog,
prezentare power –point
Prelegere,
discurs,
prezentare power –point
Prelegere,
discurs,
prezentare power –point
Prelegere,
discurs,
prezentare power –point
Prelegere,
discurs,
prezentare power –point

Observaţii

dialog,
dialog,
dialog,
dialog,
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6. Participantii la contractual de transport, incheierea contractului de transport si
obligatiile izvorate din contractul de transport
7. Regimul juridic al marfii transportate
8. Raspunderea carausului
9. Transporturile pe caile ferate din Romania
10.Transporturile aeriene, transporturile rutiere, transporturile navale

Prelegere,
discurs,
prezentare power –point
Prelegere,
discurs,
prezentare power –point
Prelegere,
discurs,
prezentare power –point
Prelegere,
discurs,
prezentare power –point
Prelegere,
discurs,
prezentare power –point

dialog,
dialog,
dialog,
dialog,
dialog,

Bibliografie obligatorie:
-Florin Fainisi, Dreptul transporturilor , Editura Pinguin Book , Bucuresti ,2006
-Florin Fainisi, Transport rutier. Ghid legislative, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001
-Florin Fainisi, Dreptul transporturilor. Practica judiciara, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2000
-Florin Fainisi, Dreptul transporturilor, Note de curs , Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001

Bibliografie opţională:
-Florin Fainisi, Transport aerian , Ghid legislativ, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002
-Florin Fainisi, Transport pe CFR , Ghid legislativ , Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2003
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
1. Introducere: notiune, privire istorica, particularitati ale activitatii de dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu individual,
transport, clasificare. Izvoarele dreptului transporturilor. Locul dreptului lucru în echipă
transporturilor in sistemul dreptului. Regimul juridic al transportului in
Romania
2. Contractul comercial de transport. Participantii la contractul de transport.
Incheierea contractului de transport. Obligatiile izvorate din contratul de
transport.

dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu individual,
lucru în echipă

3. Regimul juridic al marfii transportate.

dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu individual,
lucru în echipă
dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu individual,
lucru în echipă
dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu individual,
lucru în echipă

4. Raspunderea carausului
5. Transporturile pe caile ferate, maritime si rutiere si aeriene in Romania

Observaţii

Bibliografie obligatorie:
-Florin Fainisi, Dreptul transporturilor , Editura Pinguin Book , Bucuresti,2006
-Florin Fainisi, Transport rutier. Ghid legislative, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001
-Florin Fainisi, Dreptul transporturilor. Practica judiciara, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2000
-Florin Fainisi, Dreptul transporturilor, Note de curs , Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001
Bibliografie opţională:
-Florin Fainisi, Transport aerian , Ghid legislativ, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002
-Florin Fainisi, Transport pe CFR , Ghid legislativ , Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2003

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a con ținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs

Promovarea verificării pe parcurs
10.6 Standard minim de performanţă
•
Să dovedească însuşirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală – examen scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

10.3 Pondere din nota finală
80%
10%
10%
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/ Jurist

IV

Dreptul Concurentei
D/DR/4/8/10
Conf. univ. dr. Roxana-Daniela Păun
Conf. univ. dr. Roxana-Daniela Păun
2.6 Semestrul
8
2.7 Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
30
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
48
3.9 Total ore pe semestru
78
3.10 Număr de credite
5

E
2
20

2.8 Regimul disciplinei
3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DO
1
10
ore
20
10
10
4
4
-

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

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
1.Cunoaştere şi înţelegere:
1.1. cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice dreptului concurenţei
1.2. cunoaşterea metodelor de protecţie a pieţei concurenţiale
1.3. înţelegerea mecanismelor de funcţionare a concurenţei eficiente în condiţiile societăţii globalizate
2.Explicare şi interpretare:
2.1. explicarea şi interpretarea unor idei, teorii şi proiecte, specifice dreptului concurenţial national, european si international
2.2. analiza critică a principiilor, teoriilor şi ideilor prezentate;
3.Instrumental aplicative:
3.1. Utilizarea soluţiilor jurisprudenţiale în rezolvarea problemelor juridice;
3.2. Simularea şi rezolvarea unor speţe de dreptul concurenţei
3.3. Utilizarea metodelor de cercetare.
4.Atitudinale:
4.1. promovarea relaţiilor inter-umane bazate pe lege şi valori morale
4.2. colaborarea cu membrii comunităţii academice;
4.3. stimularea spiritului de echipă;
4.4. promovarea şi respectarea mecanismelor de protecţie a pieţei şi consumatorilor
4.5. manifestarea unei atitudini responsabile şi pozitive faţă de profesia de jurist

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
1. Familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază privind dreptul concurenţei, ţinând seama atât de evoluţia
înregistrată pe plan legislativ naţional, cât şi de prevederile internaţionale în domeniu, din perspectiva viitorilor
practicieni în domeniul dreptului comercial, al afacerilor.
2. Cunoaşterea de către studenţi a prevederilor comunitare privind concurenţa, precum şi jurisprudenţei Curţii
de Justiţie de la Luxemburg, dar şi a Rapoartelor anuale atât ale Consiliului Concurenţei din România cât şi a
Comisiei Europene privind politica în domeniul concurentei.
3. Formarea aptitudinilor practice de depistare a situaţiilor de abuz de poziţie dominantă,
4. Însuşirea de către studenţi a terminologiei specifice dreptului concurenţei
7.2 Obiectivele specifice
1. Cunoaşterea de către studenţi a dispoziţiilor legale interne cu privire la domeniul concurenţei, în speţă a
modificărilor Legii concurenţei nr. 21/1996, Legii nr. 11/1991 privind concurenţa neloială şi Legii nr. 143/1999
privind ajutorul de stat, dar şi a interpretărilor date de Consiliul Concurenţei.
2. Conştientizarea de către studenţi a importanţei relaţiilor concurenţiale corecte şi legale în dreptul comercial
şi al afacerilor.
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8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Dreptul concurenţei: definiţie, obiectul, istoric, raporturile dreptului concurenţei cu alte
ramuri de drept, importanţa dreptului concurenţei, Principiile dreptului concurenţei. Sediul
materiei şi acquis-ul comunitar în domeniul concurenţei, reglementări europene.
Perspectiva clasică şi neoclasică asupra concurenţei, Raportul juridic de concurenţă,
subiectele raportului de concurenţă
2.Noţiunea de concurenţă comercială: definiţie, feluri, concurenţa licită/ilicită, sediul
materiei, Clientela comercială. Relaţia dintre clientelă şi fondul de comerţ/ noi reglementări
conform Noului Cod Civil delimitări conceptuale
3. Natura juridica a fondului de comerţ- teorii, elementele fondului de comerţ, din
perspectiva concurenţei, distincţia firmă- emblemă, protecţia internaţională a mărcilor/ noi
reglementări conform Noului Cod civil.
4. Politica de concurenţă în sectoare cheie- Concurenţa în sectorul bancar şi în sectorul
comercializării cu amănuntul a produselor alimentare
5. Instituţii cu atribuţii în supravegherea concurenţei:
1. Consiliul Concurenţei,Structura Consiliului Concurenţei, principiile de organizare şi
funcţionare, raporturile instituţiei cu cele similare europene
2. Autoritatea Nationala pentru Protecţia Consumatorilor, conţinutul activităţii, rol şi atribuţii
6. Practicile monopoliste, abuzul de poziţie dominantă, noţiune, sediul materiei,
caracteristici. Practici anticoncurenţiale, definiţie sediul materiei, caracteristici
7. Concentrarea economica, definiţie, sediul materiei, Cartel, noţiune.
8. Lupta împotriva cartelurilor esentială în scopul asigurării accesului consumatorilor finali
la beneficiile unui regim concurenţial funcţional într-o anumită piaţă de produse sau
servicii.(conform Raportului Comisiei Europene privind politica in domeniul concurenţei )
9. Ajutorul de stat, definţie, sediul materiei în dreptul intern şi dreptul european. Protecţia
consumatorului, noţiune, sediul materiei, reglementări nationale si europene. Drepturile si
obligatiile consumatorului si operatorilor economici
10. Provocări si perspective privind concurenta în conditii de criză economică

Metode de predare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point

Observaţii

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,
demonstraţie,
Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,
discutie dirijată
Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
Prelegere, dialog, prezentare power –point,
demonstraţie

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată
Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,

Bibliografie obligatorie:
•
Roxana-Daniela Păun, Dreptul concurentei, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2012, in curs de aparitie,
•
Roxana-Daniela Păun, Dreptul afacerilor, Ed. Fundatiei România de Mâine, Bucuresti, 2011
•
Roxana-Daniela Păun, Uniunea Economică si Monetară, Ed Universul Juridic, Bucuresti, 2005, cap 5, Evolutii în procesul negocierilor pe capitole, cap 6, Politica in
domeniul concurentei p 250-254
•
Gheorghe Gheorghiu, Manuela Nita, Dreptul concurentei interne si europene, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2011
•
Dusca Anca Elena, Dreptul Uniunii privind afacerile, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2010
•
Octavian Căpăţână – Dreptul concurenţei comerciale. Concurenţa patologică. Monopolismul. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
•
Yolanda Eminescu - Cocurenţa neleală, Ed. LUMINA LEX, Buc., 1995
•
Octavian Căpăţână – Dreptul concurenţei comerciale. Concurenţa neloială pe piaţa internă şi internaţională. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
•
Octavian Căpăţână – Dreptul concurenţei comerciale – partea generală. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
•
Emilia Mihai, Dreptul concurenţei, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006
•
Marjo Ojala – The Competition Law of Central and Eastern Europe, Sweet&Maxwell, London, 1999.
•
Christopher Bellamy – European Community Law of Competition, Sweet&Maxwell, London, 2001.
Craig Paul, Grainne Deburca, EU Law, Oxford University Press, ediţia a III-a, 2003, capitolul privind concurenţa.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Acţiuni ale Comisiei Europene pentru contracararea efectelor crizei economice şi Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,
financiare (Comunicarea Comisiei privind modificarea Cadrului comunitar temporar pentru demonstraţie, discutie dirijată.
măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul actualei crize
financiare şi economice)
2. Aplicarea reglementărilor din domeniul ajutorului de stat la măsurile adoptate în
Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,
contextul actualei crize financiare mondiale (Comunicarea Comisiei privind restabilirea
demonstraţie, discutie dirijată.
viabilităţii şi evaluarea măsurilor de restructurare luate în sectorul financiar, în contextul
crizei economice şi financiare, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat)
3. Concentrarea economică excesivă. Aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,
măsurilor adoptate
demonstraţie, discutie dirijată.
în legătură cu institutiile financiare în contextul actualei crize financiare mondiale- ajutorul
de stat în reglementarea internă şi comunitară.
4. Practici care pot intra in prevederile art. 81 par.1, practice ilicite (antantele restrictive). Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,
Aplicarea reglementărilor din domeniul ajutorului de stat la măsurile adoptate în contextul demonstraţie, discutie dirijată.
actualei crize financiare mondiale- acţiuni ale Comisiei Europene pentru contracararea
efectelor crizei economice şi financiare
5. Vizionare studiu de caz aplicativ privind concurenta în relațiile de afaceri

Prelegere, discurs, dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată.

Bibliografie facultativa:
1. Căpăţână, O., Dreptul concurenţei comerciale. Concurenţa onestă, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1992;
2. Căpăţână, O., Dreptul concurenţei comerciale. Concurenţa patologică. Monopolismul, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1993;
3. Roxana-Daniela Păun, Dreptul afacerilor, Ed. Fundatiei România de Mâine, Bucuresti, 2011
4. Roxana-Daniela Păun, Uniunea Economică si Monetară, Ed Universul Juridic, Bucuresti, 2005, cap 5, Evolutii în procesul negocierilor pe capitole, cap 6, Politica in
domeniul concurentei p 250-254
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a con ținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu
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10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs

Promovarea verificării pe parcurs
10.6 Standard minim de performanţă
•
Să dovedească însuşirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală – examen scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

10.3 Pondere din nota finală
80%
10%
10%
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Studii juridice
Licenţă
Drept/ Jurist

IV

Organizarea profesiilor juridice
D/DR/4/7/13
Lect. univ. dr. Gheorghe Moroianu
Lect. univ. dr. Gheorghe Moroianu
2.6. Semestrul
7 2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
52
3.9 Total ore pe semestru
88
3.10 Număr de credite
4

E

2
24

2.8. Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Optionala

1
12
ore
24
12
12
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Discipline anterioare recomandate (unde este cazul)
Teoria generala a dreptului, Relatii individuale de munca, Relatii colective de munca, Drept constitutional, Drept administrativ
4.2 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. Competenţele specifice acumulate
.Cunoastere si intelegerea (utilizarea adecvata a notiunilor specifice disciplinei)
•
Cunoaşterea si aprofundarea noţiunilor de bază specifice organizarii judiciare ,
•
Cunoasterea institutiilor ce participa la infaptuirea actului de justitie
•
Insusirea elementelor definitorii privind magistratul, instanta de judecata, aparat auxiliar
•
Utilizarea adecvată a conceptelor şi principiilor fundamentale din domeniul organizarii judiciare,
Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
1.
Interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de profesionist din domeniul dreptului cu referire
speciala la munca magistratului
2.
Înţelegerea modalităţilor de implementare a cunoştinţelor teoretice prin rezolvarea unor speţe în domeniul organizarii judiciare, realizarea unor
referate pe teme din curricula cursului ex: numirea judecatorilor si procurorilor, promovarea judecatorilor si procurorilor, compunerea completelor de
judecata, inlocuirea unui judecator dintr-un complet de judecata, etc.
Realizarea unei analize comparative între magistratul judecator si magistratul procuror
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de
investigare şi de aplicare)

Rezolvarea unor speţe privind posibile litigii in leghatura cu numirea magistratilor, raspunderea sub diverse forme ale magistratului,etc
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific/cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice/ valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice/
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu
responsabilităţi similare/participarea la propria dezvoltare profesională)
•
Cultivarea sentimentului de respect pentru statul de drept,
•
Combaterea oricărei forme de încălcare a normelor juridice comunitare şi internaţionale legate de buna infaptuire a justitiei
.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
• Cursul urmareste si contribuie la insusirea de catre studenti a principiilor organizarii sistemului judiciar din
Romania,
• Cunoasterea de catre studenti a institutiilor implicate in actul de justitie,
• Constientizarea de catre studenti a rolului organelor judiciare si instantelor judecatoresti la realizarea actului
de justitie
• Cunoasterea de catre studenti si a altor participanti la infaptuirea actului de justitie (avocat, notar, executor
judecatoresc, consilier juridic, experti)
7.2 Obiectivele specifice
• Aprofundarea normelor ce reglementează funcţionarea organelor judiciare si a instantelor judecatoresti
• Cunoşterea şi caracterizarea principalelor organe judiciare si a instantelor de judecata

1

•

Familiarizarea studenţilor cu instituţii precum: organe judiciare, instante de judecata, corpuri profesionale
(UNPR, UNAR, UNEJ, UNCJ)

•

Familiarizarea studenţilor cu schimbările ce s-au impus in cadrul organizarii judiciare, schimbari
determinate de procesul implementării mecanismelor şi instituţiilor statului de drept, care au generat o
dinamică accentuată a normelor de drept, pentru permanenta adaptare şi aplicare corectă a principiilor
de drept.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.
Principiile organizarii judiciare.
-Independenta
-Impartialittea
-Legalitatea
-Unicitatea
2.
Accesul la justitie
-Publicitatea
-Disponibilitatea
-Garantarea dreptuluii la aparare
- Reprezentarea
3.
Instantele de judecata
- Inalta Curte de Casatie si Justitie
- Curtea de Apel
- Tribunalul
- Judecatoria
- Instantele militare
4.
Organizarea instantelor judecatoresti
- Dispozitii generale privind procedura judiciara
- Organizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie
- Organizarea curtilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate si a
judecatoriilor
5.
Conducerea administrativa.
- presedintele
- vicepresedintele
- adunarea generala
- colegiul de conducere
- personalul auxiliar de specialitate
grefa
6.
Completele de judecata. Judecatorii desmnati sau delegati. Asistentii judiciari
- compunerea completelor (consituire)
- competente
- judecatorii cu atributii privind activitatea compartimentului de
executari penale
- judecatorii cu atributii privind activitatea de executare civila
- judecatorii cu atributii privind analiza practicii instantelor de control
judiciar
Judecatorii cu atributii privind solutionarea cererilor priovind cetatenia
romana
-judecatorii cu atributii in domeniul registrului comertului
-judecatorii sindici
- judecatorul desemnat cu aplicarea apostilei
-judecatorul desemnat la organul financiar local pentru acordarea
person.juridice asociatiilor de proprietari
- asistentii judiciari
7.
Compartimente auxiliare ale instantei
- prezentare
- competente
- grefa
- arhiva si registratura
- biroul de informare si relatii publice
8.
Evidenta activitatii instantei
- registrul general de dosare
- registrul informativ
- registrul de termene al arhivei
- condica sedintelor de judecata
- alte registre
9.
Consiliul Superior al Magistraturii
- organizare, alegere, structura
- functionare, atributii
- statutul membrilor CSM

Metode de predare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point

10.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată,

11.
12.

Ministerul Public
- principii de functionare
-competente
- organizarea Ministerul Public
Organizarea si functionarea Institului National al Magistraturii
- compunere
- atributii
Alti participanti la infaptuirea actului de justitie.Prezentare succinta.

Observaţii

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie,

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată,
Prelegere, dialog, prezentare power –
point, demonstraţie

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată,

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată,

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată,

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată,
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
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- avocat
- notar
- executor judecatoresc
- consilier juridic

power –point, discutie dirijată,

Bibliografie obligatorie:
Gheorghe Moroianu. Organizare judiciara. Note de curs. Ed. Romania de Maine, Bucuresti, 2012
Ioan Popa. Tratat privind profesia de magistrat in Romania. Ed. Universul juridic. Bucuresti.2007
Gheorghe Moroianu. Statutul profesiilor liberale. Ed.Universul juridic. Bucuresti, 2008
Ion Traian Stefanescu. Tratat practic si teoretic de dreptul muncii. Editie revizuita si adaugita, Editura Universul juridic, Bucuresti, 2012.
Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara
Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
8.1 Seminar /laborator
1.Principiile organizarii judiciare. Accesul la justitie.
-Independenta;
-Impartialittea;
-Legalitatea;
-Unicitatea;
-Publicitatea;
-Disponibilitatea;
-Garantarea dreptuluii la aparare;
- Reprezentarea;

Metode de predare
Dialog, demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare

2.Instantele de judecata Organizarea instantelor judecatoresti. Conducerea
administrativa
- Inalta Curte de Casatie si Justitie;
- Curtea de Apel;
- Tribunalul;
- Judecatoria;
- Instantele militare;
- Dispozitii generale privind procedura judiciara;
- Organizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
- Organizarea curtilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate si a
judecatoriilor;
- conducerea executiva: presedintele, vicepresedintele;
- adunarea generala, colegiul de conducere; personalul auxiliar de
specialitate .

Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.

3.Completele de judecata. Judecatorii desmnati sau delegati. Asistentii judiciari
- compunerea completelor (consituire);
- competente ;
- judecatorii cu atributii privind activitatea compartimentului de executari penale;
- judecatorii cu atributii privind activitatea de executare civila;
- judecatorii cu atributii privind analiza practicii instantelor de control judiciar;
-judecatorii cu atributii privind solutionarea cererilor priovind cetatenia romana;
-judecatorii cu atributii in domeniul registrului comertului;
-judecatorii sindici;
- judecatorul desemnat cu aplicarea apostilei;
- judecatorul desemnat la organul financiar local pentru acordarea person.juridice
asociatiilor de proprietari;
- asistentii judiciari.
4.Compartimente auxiliare ale instantei.Evidenta activitatii instantei.
- prezentare;
- competente;
- arhiva si registratura;
- biroul de informare si relatii publice;
- registrul general de dosare;
- registrul informativ;
- registrul de termene al arhivei;
- condica sedintelor de judecata;
- alte registre.
5 .Ministerul Public
- principii de functionare;
-competente;
- organizarea Ministerul Public.
5.Consiliul Superior al Magistraturii .
Organizarea si functionarea Institutului
National al Magistraturii
- principii de functionare;
- competenta;
- functionare;
- atributii;
- statutul membrilor CSM;

Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
exemplificare, teamwork, studii de caz.

Observaţii

Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare, teamwork,
studii de caz.
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-organizare INM;
-compunere, atributii INM.
6.Alti participanti la infaptuirea actului de justitie.
Prezentare succinta.
- avocat;
- notar ;
- executor judecatoresc;
- consilier juridic.
Bibliografie facultativă:
Gheorghe Moroianu. Organizare judiciara. Note de curs. Ed. Romania de Maine, Bucuresti, 2012
Ioan Popa. Tratat privind profesia de magistrat in Romania. Ed. Universul juridic. Bucuresti.2007
Gheorghe Moroianu. Statutul profesiilor liberale. Ed.Universul juridic. Bucuresti, 2008
Ion Traian Stefanescu. Tratat practic si teoretic de dreptul muncii. Editie revizuita si adaugita, Editura Universul juridic, Bucuresti, 2012.
Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara
Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Legea nr.317/2004 privind Consdiliul Superior al Magistraturii
Regulamentele de ordine interioara ale instantelor judecatoresti si parchetelor
Practica judiciara relevanta
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a con ținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Promovarea evaluărilor pe parcurs

Promovarea verificării pe parcurs
10.6 Standard minim de performanţă
•
Să dovedească însuşirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului

10.2 Metode de evaluare
Evaluare finală – examen scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 1 – scris BlackBoard
Evaluare pe parcurs 2 - Referat

10.3 Pondere din nota finală
80%
10%
10%
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4. Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
DREPT SI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ BUCUREȘTI
DREPT
STUDII JURIDICE
LICENȚĂ
DREPT/ JURIST

IV

MEDICINĂ LEGALĂ
D/DR/4/7/14
Prof. univ. dr. Valentin Iftenie
Prof. univ. dr. Valentin Iftenie
2.5Semestrul
7 2.6 Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
52
3.9 Total ore pe semestru
88
3.10 Număr de credite
4

E

2
24

2.7Regimul
disciplinei

Optionala

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

1
12
ore
24
12
12
2
2
-

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

•
•

Videoproiector
Videoproiector

Competenţe transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei)
 cunoaşterea structurii organizatorice a reţelei medico-legale din România
 cunoaşterea principiilor în baza cărora se realizează activitatea medico-legală
 cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei specifice privind evaluarea medico-legală în traumatismele mortale şi nemortale
 cunoaşterea aspectelor specifice morţii violente din perspectivă medico-legală şi juridică
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
 explicarea criteriologiei medico-legale traumatologice
 interpretarea cauzalităţii în traumatogeneză şi tanatogeneză
 explicarea particularităţilor expertizei medico-legale a persoanei şi implicaţiile juridice
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de
investigare şi de aplicare)
 dobândirea abilităţilor necesare înţelegerii modului de examinare medico-legală a persoanelor şi a cadavrelor
 formarea deprinderilor de a formula întrebări-obiective medicului legist în vederea rezolvării speţelor judiciare
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice /
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu
responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională)
 formarea algoritmului necesar interpretării actelor medico-legale
 înţelegerea utilităţii expertizei medico-legale, mijloc de probă în ecuaţia probaţiunii judiciare
 conturarea abilităţilor necesare valorificării colaborării cu medicul legist din perspectivă soluţionării speţelor juridice

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Dobândirea de cunoştinţe în domeniul medicinei legale.
7.2 Obiectivele specifice
Insuşirea de către studenţi a principalelor aspecte din teoria şi practica medico-legală şi în special a celor cu
implicaţii directe în exercitarea profesiei.
Sistematizarea noţiunilor teoretice a principalelor speţe de expertize, constatări şi altor lucrări medico-legale în
contextul prevederilor legale în domeniu (legislaţia penală şi civilă şi legislaţia specifică privind organizarea şi
funcţionarea medicinei legale)
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Noţiuni introductive. legislaţia medico-legală, organizarea reţelei de medicină legală,scurt

Metode de predare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare

Observaţii
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istoric, Consiliul superior de medicină legală, comisiile mixte, principiile activităţii medicolegale
Cauzalitatea în medicina-legală legătura şi raportul de cauzalitate. Reacţia vitală
Tanatologie medico-legală: definiţia morţii şi a vieţii,criteriile morţii organismului
uman,tanatopsihologie,tanatopatogenie,tanatoetiologie,tanatosemiologie,tanatocronologie,
tanatomorfologie
Asfixiile de aport
Leziunile şi moartea prin arme de foc.
Clinică medico-legală. Documentele medico-legale.
Traumatismele de trafic. Traumatismele produse prin cădere.

Traumatologie medico-legală generală: clasificarea agenţilor traumatici, obiectivele
examinării medico-legale în traumatismele nemortale, criteriile medico-legale de evaluare

power –point
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie,
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, dialog, prezentare power –
point, demonstraţie, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare

a gravităţii unui traumatism asupra persoanei.
Traumatisme produse prin acţiunea agenţilor traumatici mecanici.
Traumatisme produse prin acţiunea agenţilor traumatici fizici. Traumatisme produse prin
acţiunea agenţilor traumatici chimici.
Expertiza medico-legală psihiatrică. Comportamentul duplicitar.
Pruncuciderea. Infracţiunea de viol.

Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog, prezentare
power –point, discutie dirijată,
exemplificare

Bibliografie
1. Iftenie Valentin, Dermengiu Dan, Medicină legală, Curs universitar, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009
2. Astarastoae, V. , Grigoriu, C. , Scripcaru, C., Ghid practic de medicina legala pentru
juristi, Ed. Contact International, Iasi, 1993
3. Belis, Vl. , Dragomirescu, V. , Names, C. , Gacea, E., Panaitescu, V. , Drugescu, N. ,
Medicina legala, Ed. Teora, Bucuresti, 1992
4. Belis, Vl., Curs de medicina legala, Bucuresti, 1991
5. Groza Ionel Lulu, Vasile Astarastoae, Introducere in medicina legala, Ed. C.H. Beck,
Bucuresti, 2007
6. Scripcaru, Gh., Medicina legala, Ed. Didactica si Pedagogica, R. A., Bucuresti, 1993.
8.2 Seminar/laborator
Tanatologie medico-legală: definiţia morţii şi a vieţii,criteriile morţii organismului
uman,tanatopsihologie,tanatopatogenie,tanatoetiologie,tanatosemiologie,tanatocronologie,
tanatomorfologie
Traumatologie medico-legală generală: clasificarea agenţilor traumatici, obiectivele
examinării medico-legale în traumatismele nemortale, criteriile medico-legale de evaluare
a gravităţii unui traumatism asupra persoanei.
Traumatisme produse prin acţiunea agenţilor traumatici fizici. Traumatisme produse prin
acţiunea agenţilor traumatici chimici
Traumatisme produse prin acţiunea agenţilor traumatici mecanici.

Expertiza medico-legală psihiatrică. Comportamentul duplicitar.
Pruncuciderea. Infracţiunea de viol.

Metode de predare
Dialog, demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare

Observaţii

Dialog, prezentare power –point,
exemplificare, teamwork, studii de caz.
Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare,
teamwork, studii de caz.
Prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, exemplificare,
teamwork, studii de caz.
Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
brainstorming, teamwork, studii de caz.
Dialog, prezentare power –point,
demonstraţie, discutie dirijată,
exemplificare, teamwork, studii de caz.

Bibliografie
1. Iftenie Valentin, Dermengiu Dan, Medicină legală, Curs universitar, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009
2. Astarastoae, V. , Grigoriu, C. , Scripcaru, C., Ghid practic de medicina legala pentru
juristi, Ed. Contact International, Iasi, 1993
3. Belis, Vl. , Dragomirescu, V. , Names, C. , Gacea, E., Panaitescu, V. , Drugescu, N. ,
Medicina legala, Ed. Teora, Bucuresti, 1992
4. Belis, Vl., Curs de medicina legala, Bucuresti, 1991
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5. Groza Ionel Lulu, Vasile Astarastoae, Introducere in medicina legala, Ed. C.H. Beck,
Bucuresti, 2007
6. Scripcaru, Gh., Medicina legala, Ed. Didactica si Pedagogica, R. A., Bucuresti, 1993.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
•
Conținutul disciplinei este în concordanță cu cel predat la alte centre universitare din țară și din străinătate;
•
Pentru o mai bună adaptare a con ținutului disciplinei la cerințele pieței muncii, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai angajatorilor;
•
În dezvoltarea disciplinei s-au avut în vedere cele mai importante realizări teoretice și empirice în domeniu
10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs
Promovarea evaluărilor pe parcurs
Evaluare finala – examen blackboard
80%
10.5 Seminar/laborator

Promovarea verificării pe parcurs

10.6 Standard minim de performanţă
Minimale: (pentru nota 5)
•
Să dovedească însuşirea minimă a materiei
•
Răspunsurile să nu conţină erori grave
•
Activitate medie în timpul semestrului

Evaluare pe parcurs scrisă/test
Evaluare pe parcurs. Referat

10%
10%
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
DREPT SI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
BUCUREŞTI
DREPT
STUDII JURIDICE
LICENŢĂ
DREPT/ JURIST

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

MEDIERE SI ARBITRAJ
D/DR/4/7/15
Lect. univ. dr. Cristina Florescu
Lect. univ. dr. Cristina Florescu
2.5Semestrul 7 2.6 Tipul de evaluare

E 2.7Regimul
disciplinei

Optionala

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36
din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
52
3.9 Total ore pe semestru
88
3.10 Număr de credite
4

1
12
ore
24
12
12
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
• Discipline anterioare recomandate (unde este cazul)
Teoria generala a dreptului, Drept civil, Drept comercial, Drept comercial
internaţional, Drept procesual civil
4.2 de competenţe
•
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului • Videoproiector
5.2. de desfăşurare a
• Videoproiector
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate
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Competenţe profesionale
Competenţe transversale

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
- Cunoaşterea noţiunilor de bază specifice dreptului civil, comercial şi procesual civil, precum şi
înţelegerea mecanismului de funcţionare al sistemului instituţiilor de drept comercial internaţional
contemporan;
- Utilizarea adecvată a conceptelor şi principiilor fundamentale ale metodelor altrenative de
soluţionare a litigiilor în procesul complex actual de globalizare.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
- Interpretarea conţinutului teoretic şi practic al disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de
specialist în domeniul relaţiilor comerciale si al armonizării cu legislaţia europeană;
- Înţelegerea modalităţilor de implementare a cunoştinţelor teoretice în cazuistică.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice;
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare).
- Studiul unor instituţii şi principii legate de soluţionarea litigiilor de drept comercial şi comercial
internaţional de largă aplicabilitate, aspecte teoretice dar şi practice, rezultate din litigii generate în
legătură cu această materie;
- Aplicarea tehnicilor specifice negocierilor, medierii şi soluţionării litigiilor de drept comercial;
aspecte practice legate de clauzele compromisorii, specificitatea acestora, tribunalul arbitral,
constituirea şi organizarea acestuia, procedura arbitrală şi hotărârea arbitrală;
- Modele de clauze compromisorii; model acceptare însărcinare arbitru - declaraţie independenţă şi
imparţialitate; modele de contracte de mediere, procese verbale de mediere; model procedura de
informare privind medierea.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul
ştiinţific/cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui
sistem de valori culturale, morale şi civice/ valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în
activităţile ştiinţifice/ implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice/
angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare/participarea
la propria dezvoltare profesională)
- Cultivarea sentimentului de respect pentru valorile culturale şi morale naţionale, comunitare şi
internaţionale;
- Combaterea oricăror forme de fraudă, prevenirea contravenţiilor şi infracţiunilor la lege în materie;
- Redactarea de lucrări ştiinţifice pentru diseminarea cunoştinţelor acumulate şi participarea la
evenimente şi sesiuni ştiinţifice în domeniu, posibilitatea de a participa la diverse seminarii şi
conferinţe în materie;
- Familiarizarea studenţilor cu schimbările din economia românească, determinate de procesul
implementării mecanismelor şi instituţiilor statului de drept, care au generat o dinamică accentuată a
normelor de drept, pentru permanenta adaptare şi aplicare corectă a principiilor de drept, a realităţii
vieţii economice în materie comercială etc.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
• Cunoaşterea stadiului actual de evoluţie a prevederilor legale din
acest domeniu al dreptului comercial, de soluţionare a litigiilor prin
metode alternative la cele statale;
• Studierea şi aprofundarea unei reglementări unitare şi general
aplicabile a instituţiei arbitrajului în România şi pe plan
internaţional; Deschiderea orizonturilor către principalii actori ai
acestor proceduri – arbitrii/mediatorii/adjudecatarii/negociatorii;
• Abordarea totodată a unor instituţii şi principii de drept comercial de
largă aplicabilitate, în special cu aplecare asupra unor aspecte
practice, rezultate din litigii generate în legătură cu această materie;
• Însuşirea unor tendinţe şi concepţii doctrinare actuale din România şi
din alte ţări europene în reglementarea arbitrajului şi medierii;
• Dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor pentru înţelegerea
specificului instituţiilor de drept afacerilor în cadrul relaţiilor
economice internaţionale, în condiţiile globalizării;
• Formarea de specialişti în domeniul dreptului afacerilor, prin
cunoaşterea şi definirea noţiunilor de bază utilizate în relaţiile de
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7.2 Obiectivele specifice

afaceri;
• Însuşirea caracterului interdisciplinar cu dreptul civil, comercial,
comercial internaţional, procesual civil;
• Facilitarea accesului studenţilor la cunoaşterea şi aprofundarea
principalelor aspecte ce influenţează în mod semnificativ relaţiile
economice şi comerciale.
• Însuşirea conceptelor fundamentale ale arbitrajului şi medierii (şi
alte metode ADR).
• Formarea unei logici juridice, prin înţelegerea şi stăpânirea
fenomenelor pur specifice rezolvării alternative a litigiilor.
• Studierea problematicii programei oferă studentului posibilitatea
cunoaşterii structurii şi conceptelor fundamentale ale arbitrajului, a
mecanismelor de organizare şi funcţionare a acestuia.
• Dobândirea capacităţii de a aplica informaţiile teoretice la
soluţionarea unor cazuri.
• Cunoaşterea şi caracterizarea formelor de convenţii arbitrale utilizate
în activitatea economică şi comercială.
• Familiarizarea studenţilor cu instituţii precum: arbitraj, ADR, arbitru,
tribunal arbitral, mediator, adjudecatar, negociator, ICC, CACIR,
FIDIC, DAB, principiile şi procedura arbitrajului şi a medierii şi
altele specifice domeniului.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Consideraţii introductive privind arbitrajul
comercial. Noţiunea de arbitraj şi ADR,
mediere. Cadru legislativ, natura juridică
2. Avantaje şi dezavantaje ale arbitrajului
comercial
3. Felurile arbitrajului.
Caractere arbitrajului.

Instituţii

arbitrale.

4. ADR. Medierea. Noţiune, Principii, domeniu
aplicare, tipuri, procedura, rezultat.

5. Adjudecare în domeniul construcţii – FIDIC,
DAB
6. Convenţia arbitrală: noţiune, forme, legea
aplicabilă, natura juridică, autonomie,
principiul competence-competence
7. Condiţii de fond şi formă ale convenţiei
arbitrale, redactare, interpretare, efecte –
extinderea convenţiei la nesemnatari. Arbitraj
multi-partit
8. Tribunalul Arbitral: constituire – condiţii,
reguli de numire, autoritate de nominare,
incidente procedurale
9. Relaţiile dintre părţile la procesul arbitral.
Drepturile şi obligaţiile arbitrilor. Răspundere
10. Procedura
aplicabile.

arbitrală.
Principii.

Reguli
Măsuri

procedurale
asigurătorii.

Metode de predare
Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power –point

Observaţii

Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power –point,
demonstraţie,
Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power –point,
discutie dirijată
Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power –point,
demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, dialog,
prezentare power –point,
demonstraţie, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power –point,
demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power –point,
demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power –point,
demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power –point,
demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
Prelegere, discurs, dialog,
prezentare power –point,
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demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
11. Hotărârea arbitrală. Categorii, formă şi Prelegere, discurs, dialog,
conţinut. Efectele hotărârii. Desfiinţarea prezentare power –point,
hotărârii. Acţiunea în anulare
demonstraţie, discutie
dirijată, exemplificare
12. Procedura acţiunii în anulare. Executarea
Prelegere, discurs, dialog,
hotărârilor arbitrale. Recunoaşterea hotărârilor prezentare power –point,
arbitrale străine
discutie dirijată,
exemplificare
Judecata. Cheltuieli arbitrale

Bibliografie
Obligatorie (minimală)
1. Cristina Florescu, Arbitrajul comercial. Convenţia arbitrală şi Tribunalul arbitral. Ed. Universul juridic, 2011;
2. Grigore Florescu, Zaira Bamberger, Mirela Sabău. Arbitrajul comercial în Romania, Editura Fundaţiei
România de Mâine, 2002;
3. I. Deleanu, S. Deleanu, Arbitrajul intern şi internaţional, Ed. Rosetti, 2005;
4. G. Dănăilă, Procedura arbitrală în litigiile comerciale interne, Ed. Universul Juridic 2006;
5. Viorel Roş, Arbitrajul comercial internaţional, Ed. RA Monitorul Oficial 2000;
6. M. Ionaş Sălăgean, Arbitrajul comercial, Ed. All Beck, 2001;
7. T. Prescure, R. Crişan, Arbitrajul comercial, Ed. Universul juridic, 2010;
8. Radu Bobei, Arbitrajul intern şi internaţional. Texte. Comentarii. Mentalităţi, Ed. C.H. Beck, 2013;
9. Directiva 2008/52/CE a Parlamentului si a Consiliul Europei din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale
medierii în materie civilă şi comercială;
10. Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator cu ultimele modificări aduse de Legea
nr. 370/2009 privind modificarea şi completarea Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de
mediator şi prin OG nr. 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii;
11. Florescu, Cristina, Metode moderne alternative de soluţionare a litigiilor comerciale, Revista Romana de
Arbitraj, nr.1/2007, Rentrop & Straton, Bucureşti;
12. Angelica Roşu, Medierea – mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor comerciale internaţionale, Ed. Universul
juridic, 2010;
13. Păncescu George Flavius, Legea medierii. Comentarii si explicaţii, Ed. C.H.Beck 2008;
14. Ignat Claudiu şi Şuştac Zeno, Modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor (ADR), Ed. Universitară,
Bucureşti 2008;
15. Ignat Claudiu Şuştac Zeno si Cristi Danileţ Medierea. Standarde şi proceduri, Ed. Universitară, 2010;
16. Zeno Şuştac, Claudiu Ignat, Cristi Danileţ, Ghid de mediere, Editura Universitară, Bucureşti, 2010
Suplimentară (facultativă)
17. Fouchard, Gaillard, Goldman, On International Commercial Arbitration, Kluwer Law International 1999;
18. Redfern, Hunter, Blackaby, Partasides, Law and Practice of Intrenational Commercial Arbitration, Thompson
London Sweet & Maxwell, 2004;
19. Ch. Jarrosson, La notion d’arbitrage, LGDJ, 1987;
20. G. B. Born, International Arbitration and Forum Selection Agreements: Drafting and Enforcing, Second
Edition, Kluwer Law International 2006;
21. Y. Derains, E. Scwartz, A Guide to the ICC Rules of Arbitration, Second Edition, Kluwer Law International
2005;
22. Mustill & Boyd, The Law and Practice of Commercial Arbitration in England, Thompson London Sweet &
Maxwell, Second Edition 1989;
23. The Freshfields Guide to Arbitration and ADR, Clauses in International Contracts, 2nd revised edition, Kluwer
Law International 1999;
24. H.A. Grigera Naon, Choice of Law Problems in International Commercial Arbitration, Martinus Nijhoff
Publishers, 2001;
25. P. Sanders, Intrenational Handbook on Commercial Arbitration, Kluwer Law International 1998;
26. C. Burling-Uhle, Arbitration and Mediation in International Business, Kluwer Law International, 2006;
27. P. D. Friedland, Arbitration Clauses for International Contracts, Juris Publishing, Inc., 2000;
28. Craig, Park, Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, 2nd edition, Kluwer Law
International, 1990;
29. The Leading Arbitrators’ Guide to International Arbitration, Newman, Hill Editors, Juris Publishing, Inc.,
2008;
30. Thomas Clay, L’arbitre, Ed. Dalloz, 2001;
31. Lars Kirchhoff, Constructive Interventions: Paradigms, Process and Practice of International Mediation.
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Wolters Kluwer, 2008;
32. Nadja Alexander (ed.), Global Trends in Mediation, Second Edition, Kluwer Law International, 2006;
33. Giuseppe De Palo, Mary B. Trevor (eds.), Arbitration and Mediation in the Southern Mediterranean Countries,
Kluwer Law International, 2007;
34. A. Redfern, M. Hunter, N. Blackaby, C. Partasides, Law and Practice of International Commercial Arbitration,
London Sweet & Maxwell, 2004,
35. Fouchard, Gaillard, Goldman, On International Commercial Arbitration, Ed. Em. Gaillard and J. Savage,
Kluwer Law International, 1999;
36. J.D.M. Lew, L.A. Mistelis, S. Kroll, Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law
International 2003;
37. G.B. Born, International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2009, Vol. I, II;
38. K. P. Berger, Private Dispute resolution in International Business, Negotiation, Mediation, Arbitration, Vol. II:
Handbook, Kluwer Law International 2006,
39. L. Michael Hager, Robert Pritchard - Lawyers as Deal Mediators: the Value of Neutrality in International
Business Negotiations, International Business Lawyer, Vol.28, No.9, October 2000;
40. A Guide to Mediation and Arbitration for Business People, American Arbitration Association, www.adr.org,
2004;
şi în special diverse reviste de specialitate în domeniul arbitrajului, cum ar fi:
41. Revista Româna de Arbitraj
42. Arbitration Intrenational,
43. Journal of International Arbitration,
44. Mealey’s International Arbitration Report,
45. ICC International Court of Arbitration Bulletin,
46. The Journal of the Chartered Institute of Arbitrators,
47. Swiss Arbitration Bulletin,
48. ICCA Congress Series,
49. Journal du droit international,
50. Yearbook Commercial Arbitration,
51. Revue de l’arbitrage, etc.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Consideraţii introductive privind arbitrajul
Dialog, demonstraţie,
comercial. Cadru legislativ, feluri, caractere,
discutie dirijată,
avantaje şi dezavantaje ale arbitrajului
brainstorming,
comercial. Instituţii arbitrale în România.
exemplificare
2. ADR. Medierea. Noţiune, Principii, domeniu Dialog, prezentare power –
aplicare,
tipuri,
procedura,
rezultat. point, exemplificare,
Adjudecare constucţii – FIDIC, DAB.
teamwork, studii de caz.
3. Convenţia arbitrală: forme, natura juridică, Dialog, prezentare power –
autonomie, condiţii de fond şi formă, point, demonstraţie,
redactare, interpretare, efecte.
discutie dirijată,
brainstorming,
exemplificare, teamwork,
studii de caz.
4. Tribunalul Arbitral: constituire, incidente
Prezentare power –point,
procedurale. Relaţiile dintre părţile la procesul demonstraţie, discutie
arbitral. Drepturile şi obligaţiile arbitrilor.
dirijată, brainstorming,
Răspundere.
exemplificare, teamwork,
studii de caz.
5. Procedura arbitrală. Reguli procedurale
Dialog, prezentare power –
aplicabile. Principii. Măsuri asigurătorii.
point, demonstraţie,
Judecata. Cheltuieli arbitrale.
discutie dirijată,
brainstorming, teamwork,
studii de caz.
6. Hotărârea arbitrală. Categorii, formă şi Dialog, prezentare power –
conţinut. Efectele hotărârii. Desfiinţarea point, demonstraţie,
hotărârii. Acţiunea în anulare, procedura. discutie dirijată,
exemplificare, teamwork,
Executarea hotărârilor arbitrale
studii de caz.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
• Pregătirea de cadre de specialitate
• Facilitarea însuşirii unor noţiuni curente folosite în soluţionarea litigiilor prin metode alternative la justiţia statală,
în special legate convenţia arbitrală, constituirea şi organizarea tribunalului arbitral, procedura arbitrală şi
hotărârea arbitrală, ADR, mediere
• Acumularea de cunoştinţe absolut necesare desfăşurării activităţii cu specific strict juridic (avocat, magistrat,
grefier, consilier juridic etc.) dar şi activităţii altor participanţi implicaţi direct sau indirect la viaţa economică şi
comercială
• Capacitatea de a redacta acte juridice diverse legate de exercitarea activităţii comerciale, acordarea de asistenţă,
consultanţă şi reprezentare juridică în domeniul comercial pentru soluţionare alternativă a litigiilor.
10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere din
nota finală
10.4 Curs
Promovarea evaluărilor pe Evaluare finala – examen
80%
parcurs
blackboard
Promovarea verificării pe
parcurs
10.6 Standard minim de performanţă
10.5 Seminar/laborator

Evaluare pe parcurs scrisă/test
Evaluare pe parcurs. Referat

10%
10%

Minimale: (pentru nota 5)
• Definirea raporturilor arbitrajului / ADR cu alte discipline de drept si nu numai
• Cunoaşterea noţiunilor principale utilizate în curs, participanţii la procesul de soluţionare alternativă a
litigiilor, sediul materiei, natura juridică; formele convenţiei arbitrale, autonomia convenţiei şi principiul
competence-competence, condiţii de fond şi formă, redactarea convenţiei, efecte, constituirea tribunalului
arbitral şi a posibilelor incidente procedurale în legatură cu aceasta, obligaţiile şi răspunderea arbitrilor,
procedura arbitrală, hotărârea arbitrală, categorii, acţiunea în anulare, executarea şi recunoaşterea hotărârilor
arbitrale străine.
• Definirea principiilor procesului arbitral conform legislaţiei în vigoare
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei
• Răspunsurile să nu conţină erori grave
• Activitate medie în timpul semestrului.
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