Anexa A.VI.4.
PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea
disciplinei
Codul disciplinei

DREPT ADMINISTRATIV I
D/DRB/2/3/2

Semestrul

3

Numărul de credite

6

Facultatea
Domeniul

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti

Numărul orelor pe semestru / activităţi

Ştiinţe juridice

Total

Specializarea

Drept

56

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DU umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă
(facultativă)

Discipline
Anterioare

Obiective

Conţinut
(descriptori)

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

SI

S

28

28

L

P

DS
DI

Dreptul constituţional
Cunoaşterea sistemului puterii executiv-administrative şi a reglementărilor
legale aplicabile acestui sistem
• Prezentarea simplă, simplificată şi sistematizată a instituţiilor
juridice fundamentale care sunt studiate, de regulă, la disciplina
Drept administrativ în facultăţile de Drept din universităţile din
România.
• Însuşirea , de către studenţii aflaţi în anul doi de studii, a
cunoştinţelor şi informaţiilor de bază privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea autorităţilor şi organelor administraţiei publice
centrale şi locale, principalele forme de activitate a acestora,
funcţionarii publici, răspunderea funcţionarilor publici, etc.
• Familiarizarea studenţilor aflaţi în anul doi de studii cu legislaţia
specifică domeniului administraţiei publice, precum şi cu
terminologia juridică de specialitate, în scopul conştientizării
faptului că limbajul juridic, deşi adesea este identic cu limbajul
cotidian şi mass- media, are un conţinut propriu, specific, tehnic, în
măsură să fie corect receptat şi folosit numai printr-o abordare
ştiinţifică şi în urma unui studiu temeinic.
• Dobândirea, de către studenţi, a unor competenţe generale şi
specifice acestei discipline de studiu, constând în capacitatea de
analiză şi interpretare a unor cazuri şi speţe din practica
administrativă şi judecătorească având ca obiect litigii privind
controlul de legalitate al actelor administrative, răspunderea
disciplinară a funcţionarilor publici, răspunderea contravenţională,
etc.
• Antrenarea celor mai interesaţi dintre studenţi în participarea la
activităţi cu caracter ştiinţific de elaborare a unor materiale şi
participarea la sesiunile da comunicări ştiinţifice ale cadrelor
didactice şi studenţilor facultăţii.

Studiu individual:
1. Dreptul administrativ şi administraţia publică; mediul administraţiei
publice;
2. Administraţia publică şi dreptul; Raporturile de drept administrativ;
3.Izvoarele dreptului administrativ;
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4. Sistemul organelor administraţiei publice;
5. Instituţia şefului statului- Preşedintele României;
6. Guvernul, rolul, locul şi organizarea;
7. Guvernul, funcţionarea, actele şi răspunderea;
8. Ministerele, pilonii administraţiei publice ministeriale;
9. Ministerele, funcţionarea, actele şi răspunderea ministerială;
10. Instituţiile administrative autonome;
11. Administraţia publică locală; Consiliile locale; Consiliile judeţene;
12. Administraţia publică; Primarul si viceprimarul;
13. Funcţia publică;
14. Funcţionarii publici; Managementul funcţiilor publice şi al
funcţionarilor publici;
Teme seminar:
1.Dreptul administrativ şi administraţia publică
Dreptul administrativ, ramură a dreptului public român, noţiunea de
administraţie publică, faptul administrativ, administraţia publică-criterii de
delimitare de administraţia privată, de stat şi de puterea executivă,
administraţia publică în accepţiunea de activitate şi de sistem
2. Mediul administraţiei publice
Administraţia publică şi mediul social
Administraţia publică şi mediul politic
Administraţia publică şi mediul juridic
3.Administraţia publică, obiect de cercetare ştiinţifică al dreptului
administrativ şi al ştiinţei administraţiei, normele de drept şi izvoarele
dreptului administrativ.
4.Sistemul organelor administraţiei publice. Noţiune, părţi componente,
structura administraţiei publice, sarcinile sistemului şi sistemul organelor
administraţiei publice
5.Autorităţile centrale + Preşedintele României
Consideraţii generale, atribuţii şi atribuţii generale ale preşedintelui
României, actele preşedintelui, alegerea şi mandatul, regimul şi natura
decretelor emise de preşedinte, răspunderea preşedintelui
6.Autorităţile centrale – guvernul; Rolul, sarcinile, atribuţiile şi statutul
guvernului. Formarea, durata şi componenţa guvernului;
7. Actele juridice, primul ministru, aparatul de lucru, cancelaria,
secretariatul guvernului.
8. Autorităţile centrale – Ministerele; Rolul, organizarea, structura
organizatorică şi conducerea ministerelor. Actele miniştrilor şi răspunderea
ministerială
9.Instituţii administrative autonome. Autorităţi administrative autonome
înfiinţate prin Constituţie, prin legi organice.
10. Recapitulare în vederea evaluării periodice
11. Administraţia publică locală. Consiliile locale, consiliul judeţean.
Alegere, funcţii administrative Competenţe, subordonare
12.Funcţia publică. Noţiune, trăsături principii şi clasificare.
13.Funcţionarii publici. Noţiune, categorii, condiţie de acces, principii
numire , evaluări, recrutare
14. Răspunderea funcţionarilor publici
Metode de predare

Discurs, dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu individual, teamwork

Forma de evaluare (E – examen, C –
colocviu / test final, LP – lucrări de control)

Stabilirea notei finale (procentaje)

E3
Evaluare finala – examen scris Bb
Evaluare pe parcurs - BlackBoard
Evaluarea pe parcurs - Referat

80%
10%
10%
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Obligatorie:
Emanuel Albu (coordonator), Drept administrativ, Partea I, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008;
Emanuel Albu, Drept administrativ şi ştiinţa administrţiei, Partea I, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005 şi 2006;
*** Constituţia României, revizuită şi republicată;
*** Legea nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului
României şi a ministerelor;
*** Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;
*** Legea nr.340/2004 privind instituţia prefectului;
*** Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
Bibliografia

Lista materialelor didactice necesare

Titular disciplină

Facultativă:
Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, ediţia a 4-a, Editura All
Beck, Bucureşti, 2008;
Alexandru Negoiţă, Drept administrativ, Editura Sylvi, Bucureşti, 1998;
Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, vol.1, ediţia a 2-a, Editura C.H.
Beck,Bucureşti, 2008;
Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2009
Ioan Alexandru, Tratat de administraţie publică, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2008
1. Cursurile publicate la Editura Fundaţiei România de Mâine.
2. Sintezele introduse în biblioteca virtuală prin intermediul platformei
Bleckboard.
3. Computere şi sisteme integrate ale reţelei Bleckboard.
4. Prezentarea sintetică a cursului.
Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătura

Conf. univ. dr. Emanuel Albu
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PROGRAMA ANALITICĂ
DREPT PENAL – (PARTEA GENERALA) 1

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

D/DRB/2/3/3

Semestrul

3

Numărul de credite

Facultatea

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Domeniul
Specializarea

Ştiinţe juridice
Drept

6

Numărul orelor pe semestru /
activităţi
Total
SI
S
L
P
56
28
28

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DF
DU - umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă DI
(facultativă)
Obligatorii
(condiţionate)
Discipline
Anterioare
Recomandate
Teoria Generală a Dreptului
•
•
Obiective

•

Conţinut
(descriptori)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metode de predare

Generale: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei
Specifice: Cunoaşterea principiilor fundamentale ale
dreptului penal; Cunoaşterea principalelor noţiuni
teoretice, precum şi a aspectelor practice privind legea
penală şi limitele ei de aplicare, infracţiunea, sancţiunile
Stiinta dreptului penal. Principalele scoli si curente de
politica penala. Principiile fumdamantale ale dreptului
penal
Izvoarele dreptului penal.
Raportul juridic penal.
Interpretarea legii penale.
Aplicarea legii penale in spatiu. Aplicarea legii penale in
timp.
Infractiunea: notiunea si trasaturile esentiale ale
infractiunii
Termenii infracţiunii.
Continutul constitutiv al infractiunii: latura obiectiva si
latura subiectiva.
Formele infractiunii dupa fazele activitatii infractionale :
actele preparatorii, tentativa, infractiunea consumata.
Participaţia penală.
Unitatea de infracţiune.
Pluralitatea de infracţiune .
Cauzele justificative
Cauzele de neimputabilitate

prelegere, dezbatere de caz, prezentare jurisprudenţă, teamwork, ş.a.

1

Forma de evaluare (E – examen, C –
colocviu / test final, LP – lucrări de control)

Stabilirea notei finale (procentaje)

E
Evaluare finala – examen scris Bb
Evaluare pe parcurs - BlackBoard
Evaluarea pe parcurs - Referat

80%
10%
10%

Obligatorie minimală
•

Roxana Ifrim, Manual de drept penal- partea generală, Ed. Siteh , 2014

•

Roxana Ifrim, Drept penal, Ed. Fundaţia România de Mâine, 2014

•

I.Griga - Drept penal. Partea generală, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2006
Ilie Pascu, Drept penal, Partea generală, Ed. Hamangiu, 2009.
• C-tin. Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român – partea generală, ediţia a
VIII-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010
• C.Bulai, B.N.Bulai – Manual de drept penal, partea generală, Editura Universul
Juridic, Bucureşti 2007

•
•

Bibliografia
selectivă

•

Facultativă:
•

•
•
•
•

V. Dongoroz, C. Bulai ş.a. - Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea
generală, Vol. I şi II, Reeditare, Ed. Academiei Române, Ed. All Beck, Bucureşti,
2003
G. Antoniu - Noul Cod penal. Codul penal anterior. Ed. All Beck, Bucureşti, 2004
C. Mitrache, Drept penal roman, Partea generală, Ed. A IV-a rev.şi adăug., Bucureşti,
2000
Al. Boroi, Drept penal. Partea generală, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006
Fl. Streteanu, Drept penal, Partea generală, Vol. I, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003

1. Cursurile si dicţionarele publicate la Editura Fundaţiei România de Mâine.
2. Sintezele introduse în biblioteca virtuală prin intermediul platformei Blackboard.
Lista materialelor
3. Computere şi sisteme integrate ale reţelei Blackboard.
didactice necesare
4. Prezentarea sintetică a cursului (Powerpoint).
5. Mijloace electrono-optice de prezentare a cursului: laptop, video-proiector, ş.a.
Titular Disciplină
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Semnătura
Conf. univ. dr. Roxana Ifrim
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PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea disciplinei

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

Codul disciplinei

D/DRB/2/3/4

Semestrul

3

Numărul de credite

5

Facultatea
Domeniul

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti

Numărul orelor pe semestru / activităţi

Sţiinţe Juridice

Total

Specializarea

Drept

56

SI

S

28

28

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DU - umanistă

DS

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă (facultativă)

DI

Discipline
Anterioare

Obiective

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

L

P

Drept civil, Dreptul afacerilor
• Dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor pentru înţelegerea
specificului instituţiilor de dreptul proprietatii intelectuale si
dezvoltarea capacitatii acestora de asigura asistenta juridica
titularilor drepturilor de proprietate intelectuala.
•
Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a
noţiunilor specifice disciplinei)
•
Cunoaşterea noţiunilor de bază specifice dreptului proprietatii
intelectuale şi
înţelegerea mecanismului de funcţionare al
sistemului instituţiilor de dreptul proprietatii industriale.
• Utilizarea adecvată a conceptelor şi principiilor fundamentale ale
dreptului proprietatii intelectuale în asigurarea protectiei juridice a
titularilor drepturilor de autor si de creatii industriale.
• Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei,
principii, institutii, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice
ale disciplinei)
• Interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei
pentru dezvoltarea aptitudinilor de consilier
în domeniul
proprietatii intelectuale;
• Înţelegerea procedurilor de eliberare e titlurilor de protectie a
creatiilor din domeniul dreptului de autor si al proprietatii
industriale.
• Instrumental – aplicative (conceperea, depunerea şi urmarirea
derularii procedurilor practice specifice; utilizarea cailor
administrative si judiciare impotriva deciziilor adoptate de catre
Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si de catre Oficiul de
Stat pentru Inventii si Marci)
• Conceperea unor posibile cereri de constituire a depozitului
national reglementar avand ca obiect inventii, modele de utilitate,
desene si modele, marci si indicatii geografice ;
• Aplicarea cailor de atac administrative si judiciare specifice
solutionarii litigiilor de proprietate intelectuala
• Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile
faţă de domeniul ştiinţific al proprietatii intelectuale, promovarea
unui sistem de valori stiintifice, morale şi civice/ valorificarea
optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice,
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea creatiilor
ştiinţifice, literare, artistice si de proprietatea industriala.
• Cultivarea sentimentului de respect pentru domeniul dreptului de
autor si al proprietatii industriale;
• Dezvoltarea dorintei de cunoastere si intelegere a actelor normative
internationale si a organismelor de profil din domeniul proprietatii
intelectuale.
Studiu individual:

Conţinut
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Subiectele,obiectul si continutul drepturilor de autor si ale
drepturilor conexe.

(descriptori)
•
•
•
•
•

Obiectul dreptului proprietatii intelectuale.
Izvoarele dreptului proprietatii intelectuale.
Subiectul dreptului proprietatii intelectuale.
Obiectul dreptului proprietatii intelectuale.
Drepturile morale,patrimoniale si drepturile conexe dreptului de
autor.
Durata protectiei si limitele exercitarii dreptului de autor

•

Durata protectiei dreptului de autor
Caderea unei opere in domeniul public
Limitele exercitarii dreptului de autor
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor

•
•
•
•
•

Reguli comune privind contractul de cesiune a drepturilor
patrimoniale de autor
Elementele contractului de cesiune
Limitele cesiunii
Forma si desfiintarea contractului de cesiune
Principalele categorii de contracte de exploatare a drepturilor de
autor
Gestiunea si apararea dreptului de autor si a drepturilor conexe

•

Necesitatea gestiunii colective a dreptului de autor si a drepturilor
conexe

•

Organismele de gestiune colectiva

•

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

•

Apararea dreptului de autor si a drepturilor conexe
Subiectele, obiectul si continutul dreptului de inventator

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subiectele primare stricto-sensu, subiectele primare lato-sensu si
subiectele derivate
Categorii de inventii; inventii nebrevetabile si inovatii
Drepturile morale ale inventatorilor
Drepturile patrimoniale ale inventatorilor si ale titularilor
brevetelor de inventie
Conditiile si procedura de brevetare a inventiilorÂConditiile de
brevetare a inventiilor
Cererea de eliberare a brevetului
Constituirea depozitului national reglementar
Etapele procedurii de examinare a cererii de brevet
Transmiterea, durata si apararea drepturilor privind inventiile
Transimiterea drepturilor privind inventiile
Durata drepturilor privind inventiile
Mijloace juridice de aparare a drepturilor privind inventiile
Conditiile protectiei juridice a marcilor
Conditii de fond
Conditii de forma
Dobandirea si pierderea dreptului la marca
Moduri de dobandire a dreptului la marca
Cazuri de pierdere a dreptului la marca:
Caducitatea
Renuntarea expresa a titularului la marca
Anularea marcii
Decaderea titularului din drepturile conferite de marca
Abandonul marcii
Subiectul dreptului la marca si drepturile conferite de marca
Subiectul dreptului la marca individuala
Subiectul dreptului la marca colectiva
Subiectul dreptului la marca de certificare
Continutul dreptului la marca
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Protectia juridica a indicatiilor geografice
•
•
•
•

Conditii necesare pentru protectia indicatiilor geografice
Procedura de inregistrare a indicatiilor geografice
Stingerea dreptului de a folosi indicatia geografica
Apararrea drepturilor privind indicatiile geografice
Protectia juridica a desenelor si modelelor

•
•
•
•

Subiectul si continutul drepturilor asupra desenului sau modelului
Inregistrarea desenului sau a modelului
Transmiterea drepturilor cu privire la desene si modele
Raspunderrea pentru incalcarea drepturilor privind desenele si
modelele
Protectia juridica a topografiilor produselor semiconductoare

•

Subiectele si obiectul protectiei juridice a topografiilor produselor
semiconductoare
Procedura
de
inregistrare
a
topografiilor
produselor
semiconductoare
Drepturile morale si patrimoniale ale titularilor topografiilor
Durata, transmiterea si incetarea drepturilor privind topografiile
Protectia juridica a modelelor de utilitate

•
•
•
•
•
•
•

Subiectele si obiectul protectiei juridice a modelelor de utilitate
Continutul raportului juridic nascut prin inregistrarea modelului de
utilitate
Transformarea si conversia
Durata, transmiterea si incetarea drepturilor privind modelele de
utilitate

Teme seminar :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Metode de predare

Prezentarea cerinţelor de pregătire a temelor de seminar.
Institutiile dreptului de proprietate intelectuala
Izvoarele interne si internationale ale dreptului de proprietate
intelectuala
Subiectele dreptului de autor si ale drepturilor conexe
Continutul si obiectul dreptului de autor si ale drepturilor conexe
Durata si transmiterea drepturilor de autor si a drepturilor conexe
Incetarea drepturilor de autor si ale drepturilor conexe
Limitele generale si speciale ale dreptului de exploatare a inventiei
Procedurile administrative si caile de atac impotriva hotararilor
privind brevetul de inventie
Sisteme de protectie a marcii
Protectia juridica a desenelor si modelelor
Elemente specifice privind protectia topografiilor produselor
semiconductoare
Elemente specifice privind protectia modelelor de utilitate
Transmiterea drepturilor privind inventiile si modelele de utilitate.

Discurs, dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu individual, teamwork

Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu / test
final, LP – lucrări de control)

Stabilirea notei finale (procentaje)

E3
Evaluare finala – examen scris
Evaluare pe parcurs - BlackBoard
Evaluarea pe parcurs - Referat

80%
10%
10%
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Obligatorie:
1.

Bibliografia

Bujorel Florea , Dreptul proprietatii intelectuale – Dreptul de autor.
Editia a II-a revazuta si adaugita, Editura Fundatiei Romania de Maine,
Bucuresti 2006.
2. Bujorel Florea, Dreptul proprietatii intelectuale- Dreptul de
proprietatea industriala.Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti
2007.
3. Bujorel Florea, Protectia juridica a topografiilor produselor
semiconductoare in Revista Romana de Drept Privat nr.4/ 2008 paginile
51-82
4. Bujorel Florea, Protectia juridica a modelelor de utilitate, Editura
Universul Juridic, Bucuresti 2009.
5. Yolanda Eminescu , Dreptul de autor.Legea nr. 8/1996 comentata,
Editura Lumina Lex, Bucuresti 1997
6. Bujorel Florea, Dreptul proprietăţii Intelectuale, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2011
7. Bujorel Florea, Dicţionar de dreptul proprietăţii intelectuale, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2012
8. Bujore Florea, Contracte de valorificare a drepturilor patrimoniale de
autor, Editura Pro Universitaria, București, 2013.
Facultativă:
1.Viorel Ros, Dragos Bogdan, Octavia Spineanu-Matei, Dreptul de autor si
drepturile conexe.Tratat, Editura All Beck, Bucuresti 2005.
2. Viorel Ros, Dragos Bogdan, Octavia Spineanu-Matei, Marcile si
indicatiile geografice, Editura All Beck, Bucuresti 2003
3.Yolanda Eminescu, Regimul juridic al creatiei intelectuale.Comentariul
legii brevetelor de inventie, Editia a 2-a , Editura Lumina Lex, Bucuresti
1997
4.Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale, apare trimestrial din
initiativa Asociatiei Stiintifice de Dreptul Proprietatii Intelectuale.
5. Teodor Bodoaşcă, Dreptul proprietăţii intelectuale, ediţia a II-a revizuită,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012.
6. I. Macovei, Tratat de drept al proprietă ții intelectuale, editura C.H.
Beck, București, 2010.

Lista materialelor didactice necesare

Titular disciplină

1. Cursuri:
- Bujorel Florea , Dreptul proprietatii intelectuale – Dreptul de autor. Editia
a II-a revazuta si adaugita, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti
2006. Bujorel Florea, Dreptul proprietăţii Intelectuale, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2011
- Bujorel Florea, Contracte de valorificare a drepturilor patrimoniale de
autor, Editura Pro Universitaria, București, 2013;
2. Sintezele introduse în biblioteca virtuală prin intermediul platformei
Bleckboard.
3. Computere şi sisteme integrate ale reţelei Bleckboard.
4. Prezentarea sintetică a cursului.
Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătura

Conferențiar univ. dr. Bujorel Florea
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PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea disciplinei

DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

Codul disciplinei

D/DRB/2/3/5

Semestrul

3

Numărul de credite

Domeniul

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
Bucureşti
Ştiinţe juridice

Specializarea

Drept

Facultatea

Numărul orelor pe semestru / activităţi
Total

SI
42

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DU –
umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă
(facultativă)

Discipline
Anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate
•
•
•

Obiective
•

4

28

S

L

P

14

DS
DI

Drept constituţional şi instituţii politice I, II
Teoria generală a dreptului

Formarea și dezvoltarea gândirii juridice a s tudenţilor pentru înţelegerea specificului
instituţiilor de drept internaţional
și formarea de specialişti în domeniul relaţiilor
internaţionale
Cunoaşterea principiilor fundamentale şi a normelor şi instrumentelor juridice
internaţionale care influenţează raporturile dintre participanţii la viaţa internaţională;
Facilitarea accesului studenţilor la cunoaşterea sistemului societă
ții internaționale
contemporane şi aprofundarea principalelor aspecte ce influenţează în mod semnificativ
relaţiile dintre state;
Aprofundarea normelor ce reglementează funcţionarea mecanismelor internaţionale ce au
un impact fundamental asupra relațiilor dintre state precum menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale, răspunderea statelor şi/sau a persoanelor oficiale sau particulare pentru
nerespectarea normelor dreptului internaţional ori pentru comiterea unor infracţiuni cu
caracter internaţional.

Studiu individual:
Conţinut
(descriptori)

1. Aspecte introductive privind apariția şi dezvoltarea ştiinţei dreptului internaţional.
2. Izvoarele și principiile fundamentale ale dreptului internaţional.
3. Subiectele dreptului internaţional public: aspecte generale, trăsături, particularități.
4. Instituții juridice specifice statului, in calitate de subiect principal de drept in ternațional:
recunoașterea internațională, neutralitatea, succesiunea, răspunderea internaţională a statelor.
5. Populaţia în dreptul internaţional public. Concepte specifice corelate:țenia,
cetă apatridia /
bipatridia şi azilul teritorial.
6. Regimul juridic al străinilor, expulzarea / extrădarea şi statutul persoanelor refugiate / strămutate.
7. Teritoriul în dreptul internaţional public: concept, elemente componente, delimitare. Frontierele
de stat.
8. Apele interioare, marea teritoarialăși zonele mari time cu regim juridic special. Canalele
și
strâmtorile internaționale. Fluviile internaționale.
9. Zonele cu regim juridic special: teritoriile neutralizate, demilitarizateși denuclearizate. Arctica
și Anctartica. Regimul juridic al spațiului aerian și al spațiului extraatmosferic.
10. Tratatul interna
țional: concept, clasificare, denumiri specifice. Încheierea, aplicarea,
suspendarea și încetarea tratatelor.
11. Utilizarea legală a forței în dreptul internațional. Dreptul la autoapărare. Agresiunea armată.
12. Soluționarea pașnică a diferendelor internaționale: mijloace politico-diplomatice; mijloace cu
caracter jurisdicțional.
1

13. Dreptul conflictelor armate
și dreptul umanitar. Protecția juridică a participanților la
conflictele cu caracter intern sau interna
țional, a populației civile, precum și a bunurilor, a
monumetelor culturale și a siturilor religioase.
14. Aspecte de drept internațional penal: infracțiunea internațională; juridicția penală
internațională.
Teme seminar:
1. Hugo Grotius și contribuția științifică la formarea științei dreptului internațional.
2. Rolul Națiunilor Unite în identificarea și promovarea principiilor fundamentale ale dreptului
internațional.
3. Suveranitatea statelor în procesul contemporan de globalizare. Suveranitatea statelor în cadrul
Uniunii Europene.
4. Delimitarea teritoriului de stat. Jurisprudența Curții Internaționale de Justiție în materie.
5. Efectele juridice ale tratatelor internaţionale.
6. Legalitatea utilizării forţei în relaţiile internaţionale în dreptul internaţional contemporan.
7. Crimele de război și crimele împotriva umanității. Jurisdicția penală internațională.
Metode de predare

Prelegere, dezbatere, studiu de caz, brainstorming

Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu / test final, LP – lucrări de control)
Evaluare finala – examen oral
Stabilirea notei finale Evaluare pe parcurs - BlackBoard
(procentaje)
Evaluarea pe parcurs - Referat

Bibliografia

Lista
materialelor
didactice necesare

Titular Disciplină

E3
80%
10%
10%

Obligatorie:
1. Marian Ilie, Drept internațional public, Partea I, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2011.
2. Vasile Creţu, Drept internaţional public, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.
3. Dumitru Mazilu, Drept internaţional public, Editura Lumina Lex, Bucureşti, vol.1-2008, Vol. II2009.
țional public, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
4. Aurel Preda Mătăsaru, Tratat de drept interna
2002.
5. Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internaţional contemporan,
Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
Facultativă:
1. Grigore Geamănu, Drept internaţional public, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, vol.I
– 1981, vol.II – 1983.
2. Nicolae Ecobescu, Victor Duculescu, Drept internaţional public, Editura „Hyperion”, Bucureşti,
1993
3. Hugo Grotius, Despre dreptul războiului şi al păcii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968
4. Michael Akehurst, A Modern Introduction To International Law, Second edition, George Allen
and Unwin Ltd., London, 1971
5. Pierre Marie Dupuy, Droit international public, Précis Dalloz, Paris, 1992
6. Marian Ilie, Dreptul mării - delimitarea spaţiilor maritime, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2011.
1. Cursurile publicate la Editura Fundaţiei România de Mâine.
2. Sintezele introduse în biblioteca virtuală prin intermediul platformei Blackboard.
3. Computere şi sisteme integrate ale reţelei Blackboard.
4. Suport de curs format electronic (Powerpoint).
5. Mijloace electrono-optice de prezentare a cursului: laptop, video-proiector, ş.a.
Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătura

Conf. univ. dr. Marian Ilie
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Anexa A.VI.4.
PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea
disciplinei
Codul disciplinei

LIMBA FRANCEZA I
D/DRB/2/3/6

Semestrul

3

Numărul de credite

Facultatea

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti

Domeniul
Specializarea

Ştiinţe juridice
Drept

Numărul orelor pe semestru /
activităţi
Total
SI
S L
P
28
28

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială,
DU - umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber
aleasă (facultativă)

Discipline
Anterioare

Obiective

2

DU
DI

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate
Generale:
• să folosească în mod activ vocabularul juridic în limba
engleză în tipuri diferite de discurs juridic oral şi
scris;
• să aplice corect regulile de gramatică ale limbii
engleze atât în exprimarea orală cât şi în scris;
• să se exprime corect şi fluent în limba engleză,
aplicând terminologia juridică de specialitate în
diferite contexte de comunicare.
Specifice:
• abordarea temelor specifice cadrului juridic necesar
studenţilor în îmbunătăţirea tuturor competenţelor
lingvistice asociate însuşirii şi folosirii limbajului
juridic – traduceri, comentarii pe marginea unui text,
redactare de texte juridice, discurs oral, etc.
Teme seminar:

Conţinut
(descriptori)

Tema 1. La cour – historique
- La Convention européenne des droits de l’homme de 1950
- Évolution ultérieure (2 ore)
- Organisation de la Cour (2 ore)
- La Cour européenne des droits de l’homme (I) (2 ore)
- La Cour européenne des droits de l’homme (II) (2 ore)
Tema 2. Les juridictions européennes
- La Cour de justice des Communautés européennes; Le
Tribunal de Première Instance (TPI); Le Tribunal de la
Fonction Publique (TFP) (4 ore)
- Les procédures (2 ore)
- Les types de voies de recours devant la Cour de justice des
Communautés européennes (2 ore)
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Tema 3. Un arrêt de la Cour de Justice européenne (4 ore)
Tema 4. Le droit administratif en France
- Genèse et évolution du droit administratif français (2 ore)
- Les sources du droit administratif français
(2 ore)
- L’administration centrale française (2 ore)
- L’administration locale française (2 ore)
Metode de predare

Discurs, dialog, demonstraţie,
individual, teamwork

exemplificare,

Forma de evaluare (E – examen, C –
colocviu / test final, LP – lucrări de control)

Stabilirea notei finale (procentaje)

Bibliografia

studiu

C.3
Evaluare finala – colocviu
80%
Evaluare pe parcurs - BlackBoard
10%
Evaluarea pe parcurs - Referat
10%
Bibliografie obligatorie
1. Ceban, T. (coord.) et alii, Discours juridique, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008
2. Ceban, T. (coord.) et alii, Discours diplomatique, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008
3. Dournon, Jean-Yves, La correspondance pratique, Le livre
de poche, 1987, 1997
4. Cristea, T., Bondrea, E., Eléments de grammaire française,
Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002
5. Dournon, Jean-Yves, La correspondance pratique, Le livre
de poche, 1987, 1997
Bibliografie facultativa
1. Penfornis J.-L., (sous la direction de Michel Danilo), Le
français du droit, CLE International, 2005
2. Soignet, M., Le français juridique. Droit – Administration –
Affaires, Hachette, Paris, 2006

Lista materialelor didactice necesare

1. Cursurile publicate la Editura Fundaţiei România de
Mâine.
2. Sintezele introduse în biblioteca virtuală prin intermediul
platformei Bleckboard.
3. Computere şi sisteme integrate ale reţelei Bleckboard.
4. Prezentarea sintetică a cursului.

Titular disciplină

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătura

Lect. univ. dr. Dan Sterian
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PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea
disciplinei

Codul disciplinei

Facultatea
Domeniul de licenţă
Specializarea

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGATIILOR

D/DRB/2/4/7

Semestrul

IV

Numărul de credite

6

Drept şi Administraţie
Publică
Ştiinţe Juridice

Total

SI

S

L

P

Drept

56

28

28

-

-

Numărul orelor pe semestru / activităţi

Categoria formativă a disciplinei
DF
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DU – umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei : DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă (facultativă)
DI
• Cunoaşterea reglementărilor legale în materia obligațiilor, cuprinse în noul Cod civil.
• Analiza izoarelor obligaţiilor
• Studierea reglementărilor specifice contractului civil
• Însușirea noțiunilor privind răspunderea civilă
• Cunoașterea modalităţilor obligaţiilor şi a obligaţiilor complexe
• Înțelegerea felurilor executării obligaţiilor
Obiective
• Înţelegerea dinamicii obligaţiilor (transmiterea, transformarea şi stingerea obligaţiilor)
• Cunoşterea şi înţelegerea garanţiilor personale
• Cunoaşterea dispozițiilor referitoare la privilegii şi garanţii reale
• Cunoaşterea, înţelegerea şi însuşirea jurisprudenţei, în special a Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie, a Curţii Constituţionale, Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene
Studiu individual:

Conţinut
(descriptori)

1. Obligaţia civilă
2. Contractul (I)
3. Contractul (II)
4. Actul juridic unilateral ca izvor de obligaţii. Faptul juridic licit
5. Răspunderea civilă (I)
6. Răspunderea civilă (II)
7. Modalităţile obligaţiilor
8. Obligaţiile complexe
9. Executarea obligaţiilor
10. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor
11. Stingerea obligaţiilor
12. Garanţiile personale
13. Privilegiile şi garanţiile reale (I)
14. Garanţiile reale (II)
Teme seminar:
1. Conţinutul raportului obligaţional; Izvoarele obligaţiilor
2. Încheierea contractului
3. Efectele contractului

1

4. Faptul juridic licit
5. Răspunderea pentru fapta proprie
6. Răspunderea pentru fapta altuia
7. Condiţia; Termenul
8. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile; Obligaţiile solidare; Obligaţiile alternative şi
facultative
9. Plata; Executarea silită a obligaţiilor; Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului
10. Cesiunea de creanţă; Subrogaţia; Preluarea datoriei; Novaţia
11. Compensaţia; Confuziunea; Remiterea de datorie; Imposibilitatea fortuită de executare
12. Fideiusiunea; Garanţiile autonome
13. Privilegiile; Ipoteca
14. Gajul; Dreptul de retenţie
Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu/ test final, LP – lucrări de control)
Stabilirea
notei
finale
(procentaje)

Bibliografia

E4

Evaluare finala – examen scris

80%

Evaluare pe parcurs - BlackBoard

10%

10%
Evaluarea pe parcurs - Referat
Bibliografie obligatorie:
1. Codul civil 2009;
2. Mariana Rudăreanu (coordonator), Obligaţii. Responsabilitatea, Ed. Fundaţiei România
de Mâine, Bucureşti, 2008;
3. Mariana Rudăreanu, Obligaţii. Responsabilitatea, Ed. Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2007;
4. Mariana Rudăreanu, Obligaţii. Contracte, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2007;
5. Mariana Rudăreanu, Drept civil. Teoria obligaţiilor,Ed. Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2014.

Bibliografie facultativă:

1. Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod
civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012;
2. Liviu Pop, Ionuţ Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil.
Obligaţiile, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2012;
3. Paul Vasilescu, Drept civil. Obligaţii, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012.

Lista materialelor didactice
necesare

Coordonator Titular de
Disciplină

- sinteze de curs- în format power point, postate în Blackboard
- aplicaţii rezolvate- tutorial înregistrat video şi postat în Blackboard sau în biblioteca
virtuală a facultăţii
- caiet de aplicaţii, teste de autoevaluare, teme de control – tipărit pus la dispoziţie în
centrele de difuzare a cărţii din Bucureşti
- consultaţii, în format video, înregistrate la TVH, postate pe pagina web şi/sau biblioteca
virtuală a facultăţii
Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătura

Conf. univ.dr. Mariana Rudăreanu
Legenda : SI – studiu individual , L – activităţi de laborator, P – proiect sau lucrări practice
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PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea
disciplinei

DREPT ADMINISTRATIV II

Codul disciplinei

D/DRB/2/4/8

Semestrul

4

Numărul de credite

6

Facultatea
Domeniul

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti

Numărul orelor pe semestru / activităţi

Ştiinţe juridice

Total

Specializarea

Drept

56

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DU umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă
(facultativă)

Discipline
Anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

SI

S

28

28

L

P

DS
DI

DREPT ADMINISTRATIV 1

Recomandate
•
•

•

•

Obiective

•

•

•

Cunoaşterea reglementărilor legale in domeniul dreptului
administrative
Prezentarea simplă, simplificată şi sistematizată a instituţiilor
juridice fundamentale care sunt studiate, de regulă, la disciplina
Drept administrativ în facultăţile de Drept din universităţile din
România.
Însuşirea , de către studenţii aflaţi în anul doi de studii, a
cunoştinţelor şi informaţiilor de bază privind funcţionarea
autorităţilor şi organelor administraţiei publice centrale şi locale,
principalele forme de activitate a acestora, actele administrative
şi contractele administrative, formele de control a activităţii
administrative, controlul de legalitate exercitat de instanţele
judecătoreşti, funcţionarii publici, răspunderea administrativă a
autorităţilor şi funcţionarilor publici, etc.
Familiarizarea studenţilor aflaţi în anul doi de studii cu legislaţia
specifică domeniului administraţiei publice, precum şi cu
terminologia jurică de specialitate, în scopul coştientizării
faptului că limbajul juridic, deşi adesea este identic cu limbajul
cotidian şi mass media, are un conţinut propriu, specific, tehnic,
în măsură să fie corect receptat şi folosit numai printr-o abordare
ştiinţifică şi în urma unui studiu temeinic.
Dobândirea, de către studenţi, a unor competenţe generale şi
specifice acestei discipline de studiu, constând în capacitatea de
analiză şi interpretare a unor cazuri şi speţe din practica
administrativă şi judecătorească având ca obiect litigii privind
controlul de legalitate al actelor administrative, răspunderea
disciplinară
a
funcţionarilor
publici,
răspunderea
contravenţională, etc.
Antrenarea celor mai interesaţi dintre studenţi în participarea la
activităţi cu caracter ştiinţific de elaborare a unor materiale şi
participarea la sesiunile da comunicări ştiinţifice ale cadrealor
didactice şi studenţilor facultăţii.
Cunoaşterea, înţelegerea şi însuşirea jurisprudenţei, în special a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Constituţionale, Curţii
Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene

PROGRAMA ANALITICĂ
DREPT PENAL – (PARTEA GENERALA) 2

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

D/DRB/2/4/9

Semestrul

4

Numărul de credite

Facultatea

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Domeniul
Specializarea

Ştiinţe juridice
Drept

6

Numărul orelor pe semestru /
activităţi
Total
SI
S
L
P
56
28
28

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DF
DU - umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă DI
(facultativă)
Obligatorii
(condiţionate)
Discipline
Anterioare
Recomandate
Teoria Generală a Dreptului
•
•
Obiective

•
•
•

Conţinut
(descriptori)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metode de predare

Generale: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei
Specifice: Cunoaşterea principiilor fundamentale ale
dreptului penal; Cunoaşterea principalelor noţiuni
teoretice, precum şi a aspectelor practice privind legea
penală şi limitele ei de aplicare, infracţiunea, sancţiunile
Răspunderea penală, ca instituţie fundamentală în dreptul penal.
Înlocuirea răspunderii penale.
Cauzele care înlătură răspunderea penală (amnistia, prescripţia
răspunderii penale).
Cauzele care înlătură răspunderea penală(lipsa plângerii
prealabile, împăcarea părţilor, retragerea plângerii prealabile).
Sancţiunile de drept penal.Consideraţi generale.
Pedepsele.noţiune, caractere, scopul, funcţiile pedepsei, sistemul
pedepselor.
Individualizarea pedepselor.
Aplicarea şi executarea pedepselor persoanei fizice.
Răspunderea penală a persoanei juridice.
Sancţiunile aplicabile infractorilor minori.
Măsurile de siguranţă.
Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei.
Cauzele care înlătură decăderile, interdicţiile şi incapacităţile
rezultaltate din condamnare.
Recapitulare

prelegere, dezbatere de caz, prezentare jurisprudenţă, teamwork, ş.a.

Forma de evaluare (E – examen, C –
colocviu / test final, LP – lucrări de control)

E
Evaluare finala – examen scris
Evaluare pe parcurs - BlackBoard

80%
10%

1

Stabilirea notei finale (procentaje)

Evaluarea pe parcurs - Referat

10%

Obligatorie minimală
•

Roxana Ifrim, Manual de drept penal- partea generală, Ed. Siteh , 2014

•

Roxana Ifrim, Drept penal, Ed. Fundaţia România de Mâine, 2014

•

I.Griga - Drept penal. Partea generală, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2006
Ilie Pascu, Drept penal, Partea generală, Ed. Hamangiu, 2009.
• C-tin. Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român – partea generală, ediţia a
VIII-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010
• C.Bulai, B.N.Bulai – Manual de drept penal, partea generală, Editura Universul
Juridic, Bucureşti 2007

•
•

Bibliografia
selectivă

•

Facultativă:
•

•
•
•
•

V. Dongoroz, C. Bulai ş.a. - Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea
generală, Vol. I şi II, Reeditare, Ed. Academiei Române, Ed. All Beck, Bucureşti,
2003
G. Antoniu - Noul Cod penal. Codul penal anterior. Ed. All Beck, Bucureşti, 2004
C. Mitrache, Drept penal roman, Partea generală, Ed. A IV-a rev.şi adăug., Bucureşti,
2000
Al. Boroi, Drept penal. Partea generală, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006
Fl. Streteanu, Drept penal, Partea generală, Vol. I, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003

1. Cursurile si dicţionarele publicate la Editura Fundaţiei România de Mâine.
2. Sintezele introduse în biblioteca virtuală prin intermediul platformei Blackboard.
Lista materialelor
3. Computere şi sisteme integrate ale reţelei Blackboard.
didactice necesare
4. Prezentarea sintetică a cursului (Powerpoint).
5. Mijloace electrono-optice de prezentare a cursului: laptop, video-proiector, ş.a.
Titular Disciplină
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Semnătura
Conf. univ. dr. Roxana Ifrim
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PROGRAMA ANALITICĂ
DREPT PENAL – (PARTEA GENERALA) 2

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

D/DRB/2/4/9

Semestrul

4

Numărul de credite

Facultatea

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Domeniul
Specializarea

Ştiinţe juridice
Drept

6

Numărul orelor pe semestru /
activităţi
Total
SI
S
L
P
56
28
28

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DF
DU - umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă DI
(facultativă)
Obligatorii
(condiţionate)
Discipline
Anterioare
Recomandate
Teoria Generală a Dreptului
•
•
Obiective

•
•
•

Conţinut
(descriptori)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metode de predare

Generale: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei
Specifice: Cunoaşterea principiilor fundamentale ale
dreptului penal; Cunoaşterea principalelor noţiuni
teoretice, precum şi a aspectelor practice privind legea
penală şi limitele ei de aplicare, infracţiunea, sancţiunile
Răspunderea penală, ca instituţie fundamentală în dreptul penal.
Înlocuirea răspunderii penale.
Cauzele care înlătură răspunderea penală (amnistia, prescripţia
răspunderii penale).
Cauzele care înlătură răspunderea penală(lipsa plângerii
prealabile, împăcarea părţilor, retragerea plângerii prealabile).
Sancţiunile de drept penal.Consideraţi generale.
Pedepsele.noţiune, caractere, scopul, funcţiile pedepsei, sistemul
pedepselor.
Individualizarea pedepselor.
Aplicarea şi executarea pedepselor persoanei fizice.
Răspunderea penală a persoanei juridice.
Sancţiunile aplicabile infractorilor minori.
Măsurile de siguranţă.
Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei.
Cauzele care înlătură decăderile, interdicţiile şi incapacităţile
rezultaltate din condamnare.
Recapitulare

prelegere, dezbatere de caz, prezentare jurisprudenţă, teamwork, ş.a.

Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu /
test final, LP – lucrări de control)

E.7

1

Stabilirea
notei
finale (procentaje)

Obligatorie minimală

100 %

•

Roxana Ifrim, Manual de drept penal- partea generală, Ed. Siteh , 2014

•

Roxana Ifrim, Drept penal, Ed. Fundaţia România de Mâine, 2014

•

I.Griga - Drept penal. Partea generală, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2006
Ilie Pascu, Drept penal, Partea generală, Ed. Hamangiu, 2009.
• C-tin. Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român – partea generală, ediţia a
VIII-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010
• C.Bulai, B.N.Bulai – Manual de drept penal, partea generală, Editura Universul
Juridic, Bucureşti 2007

•
•

Bibliografia
selectivă

- răspunsurile la examen /
colocviu / lucrări practice
- activităţi aplicative atestate /
laborator / lucrări practice /
proiect etc
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control

•

Facultativă:
•

•
•
•
•

V. Dongoroz, C. Bulai ş.a. - Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea
generală, Vol. I şi II, Reeditare, Ed. Academiei Române, Ed. All Beck, Bucureşti,
2003
G. Antoniu - Noul Cod penal. Codul penal anterior. Ed. All Beck, Bucureşti, 2004
C. Mitrache, Drept penal roman, Partea generală, Ed. A IV-a rev.şi adăug., Bucureşti,
2000
Al. Boroi, Drept penal. Partea generală, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006
Fl. Streteanu, Drept penal, Partea generală, Vol. I, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003

1. Cursurile si dicţionarele publicate la Editura Fundaţiei România de Mâine.
2. Sintezele introduse în biblioteca virtuală prin intermediul platformei Blackboard.
Lista materialelor
3. Computere şi sisteme integrate ale reţelei Blackboard.
didactice necesare
4. Prezentarea sintetică a cursului (Powerpoint).
5. Mijloace electrono-optice de prezentare a cursului: laptop, video-proiector, ş.a.
Titular Disciplină
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Semnătura
Conf. univ. dr. Roxana Ifrim
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PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

D/DRB/2/4/10

CRIMINOLOGIE
Semestrul

4

Numărul de credite

Facultatea

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Domeniul
Specializarea

Ştiinţe juridice
Drept

3

Numărul orelor pe semestru /
activităţi
Total
C
S
L
P
42
28
14
-

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DS
DU - umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă DI
(facultativă)

Discipline
Anterioare

Obiective

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate
• Dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor pentru înţelegerea specificului notiunilor si
teoriilor criminologice si valentele internaţionale
• ale criminologiei, în condiţiile globalizării.
• Formarea de specialişti în domeniul criminologiei, prin asimilarea si aplicarea noţiunilor
de bază în chestionare, interviuri in cadrul unor studii de victimizate sau studii de
autoconfesiune (in penitenciare).
• Însuşirea caracterului interdisciplinar al criminologiei
• Facilitarea accesului studenţilor la cunoaşterea şi aprofundarea principalelor aspecte ce
influenţează în mod semnificativ evolutia si valentele practice ale acestei discipline
• Aprofundarea cauzelor si efectelor ce concura la evolutia formelor de criminalitate,
modelelor de prevenire si control a criminalitatii
• Cunoşterea şi caracterizarea principalelor tipuri de teorii ce pot explica si interpreta
formele de criminalitate traditionala si noile forme aparute in contextul globalizării
• Familiarizarea studenţilor cu instituţii precum: criminalitate, victimizare, combatere,
control si prevenire, predictie, experiment, politica penala.
• Analizarea rolului teoriilor in explicarea si interpretarea fenomenului criminalitatii
• Familiarizarea studenţilor cu schimbările in evolutia criminalitatii, inclusiv cele
generate de procesul implementării mecanismelor şi instituţiilor statului de drept, care
au generat o dinamică accentuată a normelor de drept, dar si amplificarea si
diversificarea formelor de criminalitate.
Studiu individual:

Conţinut
(descriptori)

I. Criminologia şi domeniul său de cercetare: privire istorică, originea criminologiei,
evoluţie. Formarea criminologiei ca ştiinţă: criminologiile specializate, criminologia
generală
II. Obiectul criminologiei. Particularităţi în formarea criminologiei ca ştiinţă, Tendinţe
actuale. Scopul şi funcţiile criminologiei, scop general şi scop particular (imediat).
Funcţia descriptivă, funcţia explicativă, funcţia predictivă, funcţia profilactică.
1

III. Metode şi tehnici de cercetare în criminologie. Probleme generale ale metodologiei
cercetării criminologice. Metodologia. Metoda.Tehnica sau procedeul. Caracteristici şi
aplicaţii în domeniu.
IV. Criminologia în sistemul ştiinţelor. Autonomia criminologiei. Dependenţa
criminologiei. Definiţia criminologiei.
V. Criminologia în învăţământul universitar european şi american
VI. Confruntări de idei în criminologie. Privire generală asupra principalelor orientări.
Cauzalitatea în criminologie
VII. Orientarea biologică
1. Teoria atavismului evoluţionist
2. Teoriile eredităţii, biotipurile criminale
3. Teoriile bioconstituţionale. Teoria inadaptării biologice.
4. Noile tendinţe
VIII. Orientarea psihologi-psihiatrica
1. Teoria psihanalitica
2. Teoria psihomorala
IX. Teoriile sociologice .
1. Precursori (Şcoala cartografică si Şcoala sociologică)
2. Teorii criminologice inspirate din modelul consensual. Şcoala de la Chicago .
X. Teorii culturaliste
XI. Teorii functionaliste
XII. Teoriile controlului social
XIII. Teorii criminologice inspirate din modelul conflictual.
Criminologia critica. Criminologia reactiei sociale
XIV. Teorii criminologice integrative
Teme seminar:
1. Statutul criminologiei in invatamant si cercetare
2. Metode si tehnici utilizate in cunoasterea personalitatii delincvente
3. Studii de autoconfesiune si de victimizare – specific, aplicatii, consecinte asupra
cifrei negre a criminalitatii
4. Elaborarea unui ghid de interviupentru diferite categorii de infractori
5. Inteligenta si criminalitate
6. Criminalitatea feminina si victimizarea femeii
7. Criminalitatea transfrontaliera – abordari interdisciplinare
8. Criminalitate si globalizare
9. Teorii traditionale/ contemporane privind criminalitatea
Metode de predare

prelegere, dezbatere, cazuistică, team-work, ş.a.

Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu / test final, LP – lucrări de control)
Evaluare finala – examen
Stabilirea
notei Evaluare pe parcurs - BlackBoard
finale (procentaje) Evaluarea pe parcurs - Referat

Bibliografia

1.
2.
3.
4.

E4
80%
10%
10%

Aura Preda, Criminologie, Editura Fundatiei Romania de Maine, 2011
Aura Preda , Denis Szabo si evolutia criminologiei, Ed. Universul Juridic, 2012
Rodica Mihaela Stanoiu, Criminologie, Ed. Oscar Print, 2004
Gheorghe Nistoreanu, Costica Paun, Criminologie,Ed. Europa Nova, 1996

2

Lista materialelor 1. Cursurile si dictionarele publicate la Editura Fundaţiei România de Mâine.
didactice necesare 2. Sintezele introduse în biblioteca virtuală prin intermediul platformei Blackboard.
3. Computere şi sisteme integrate ale reţelei Blackboard.
4. Prezentarea sintetică a cursului (Powerpoint).
5. Mijloace electrono-optice de prezentare a cursului: laptop, video-proiector, ş.a.
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Semnătura
Titular Disciplină
Conf. univ. dr. Aura Preda
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PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea
disciplinei
Codul disciplinei

DREPT FINANCIAR
D/DRB/2/4/11

Semestrul

4

Numărul de credite

4

Facultatea
Domeniul

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti

Numărul orelor pe semestru / activităţi

Ştiinţe juridice

Total

Specializarea

Drept

42

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DU umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă
(facultativă)

Discipline
Anterioare

Conţinut
(descriptori)

S

28

14

L

P

DS
DI

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate
•

Obiective

SI

•

Formarea unei atitudini pozitive faţă de finanţele publice,
dezvoltarea spiritului de analiză şi interpretare a
fenomenelor, proceselor şi fluxurilor financiare din
economie precum şi a interdependenţei dintre acestea şi
fenomenele şi procesele economice reale; dezvoltarea
conştiinţei juridice, economice şi a conştiinţei civice;
Stimularea pregătirii teoretice continue.
Formarea unui spirit de orientare in aprecierea realista a
fenomenelor, proceselor si operatiunilor financiare ce
constituie continutul finantelor publice, a raporturilor dintre
finantele publice si private, precum si a capacitatii de a
solutiona problemele practice in activitatea profesionala.

Studiu individual:
1. Introducere in studiul dreptului financiar
2. Evolutia istorica generala a finantelor publice si a dreptului
financiar public
3. Notiuni generale de drept financiar
4. Bugetul public
5. Elaborarea si aprobarea bugetului de stat, a bugetului
asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale
6. Executia si incheierea executiei bugetului de stat, bugetului
asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale
7. Elaborarea, aprobarea, executia si incheierea bugetelor locale
8. Finantarea institutiilor publice
9. Creditul public
10. Bugetul comunitar
11.Instituţia răspunderii statului în doctrina juridică modernă şi
contemporană
12. Răspunderea juridică. Forme ale răspunderii juridice
13. Răspunderea juridică în domeiul economico – bugetar
14.Teoria răspunderii juridice în domeniul economiei şi finanţelor
publice

1
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Teme seminar:
1. Relaţiile financiare. Noţiunea de finanţe publice, obiectul şi
funcţiile finanţelor publice
2.Finantele publice intre cele doua razboaie mondiale si dupa al
doilea razboi mondial
3. Dreptul bugetar şi principiile acestuia, competenţele de
aprobare a bugetelor publice anuale
4. Elaborarea, aprobarea, executia si incheierea executiei bugetului
de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor
speciale
5. Administrarea datoriei publice guvernamentale
6. Conţinutul bugetului. Structură
7. Rolul răspunderii juridice în domeiul economico – bugetar.
Forme ale răspunderii juridice

Metode de predare

Discurs, dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu individual,
teamwork

Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu /
test final, LP – lucrări de control)

Stabilirea notei finale (procentaje)

E4
Evaluare finala – examen scris
Evaluare pe parcurs - BlackBoard
Evaluarea pe parcurs - Referat

80%
10%
10%
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Bibliografie obligatorie:
•
•
•
•

Condor, I., Mutulescu A. S. Drept Financiar, curs in
tehnologia IFR, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2012
M. ST. Minea, C.Fl. Costas, Dreptul finanţelor publice. Vol.
I, Drept financiar, Edit. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008,
D.D. Saguna, D. Sova, Drept financiar public, Edit. C.H.
Beck, Bucureşti, 2010,
C.D. Popa, A. Fanu-Moca, Dreptul finanţelor publice, Edit.
Lumina Lex, Bucureşti, 2008

Bibliografie facultativă:


B.

Andreşan-Crigoriu,

T.

Ştefan,

Tratatele

Uniunii

Europene, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010
Bibliografia



Băbălău Anişoara, Drept fiscal, Editura Universitaria,
Craiova, 2010



Beleiu Gheorghe, Drept civil român, Editura Universul
Juridic, 2007



Blanca Selejan Guţan, Laura Maria Crăciunean, Drept
internaţional pubic, Editura Hamangiu, 2008



Bostan Ionel, Controlul financiar al afacerilor, Editura
Universul Juridic, 2010



Branaşco

Natalia,

Teoria

Economică

şi

Doctrinele

Economice, note de curs, Universitatea de Stat, „Alecu
Russo”, 2006
Lista materialelor didactice necesare

1. Cursurile publicate la Editura Fundaţiei România de Mâine.
2. Sintezele introduse în biblioteca virtuală prin intermediul
platformei Bleckboard.
3. Computere şi sisteme integrate ale reţelei Bleckboard.
4. Prezentarea sintetică a cursului.

Titular disciplină

Grad didactic, titlul, prenume, numele
Lector univ. dr. Antonio Silviu Mutulescu

Semnătura
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PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea
disciplinei
Codul disciplinei

LIMBA FRANCEZA II
D/DRB/2/4/12

Semestrul

4

Numărul de credite

Facultatea

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti

Domeniul
Specializarea

Ştiinţe juridice
Drept

Numărul orelor pe semestru /
activităţi
Total
SI
S L
P
28
28

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială,
DU - umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber
aleasă (facultativă)

Discipline
Anterioare

Obiective

2

DU
DI

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate
Generale:
• să folosească în mod activ vocabularul juridic în limba
engleză în tipuri diferite de discurs juridic oral şi
scris;
• să aplice corect regulile de gramatică ale limbii
engleze atât în exprimarea orală cât şi în scris;
• să se exprime corect şi fluent în limba engleză,
aplicând terminologia juridică de specialitate în
diferite contexte de comunicare.
Specifice:
• abordarea temelor specifice cadrului juridic necesar
studenţilor în îmbunătăţirea tuturor competenţelor
lingvistice asociate însuşirii şi folosirii limbajului
juridic – traduceri, comentarii pe marginea unui text,
redactare de texte juridice, discurs oral, etc.
Teme seminar:

Conţinut
(descriptori)

Tema 1. Les élections en France
- Article 3 de la Constitution
- Élection du Président de la République (2 ore)
- Élection des 577 députés (ou «élections législatives») (2 ore)
- Élection des 346 sénateurs (ou «élections sénatoriales») (2
ore)
- Élection des 78 députés français au Parlement européen (ou
«élections européennes»)
- Élections régionales (2 ore)
Tema 2. Le droit du travail en France
- En guise de définition: le contrat de travail; les types du
contrat de travail (2 ore)
- Les droits et les devoirs du salarié et de l’employeur (2 ore)

1
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- L’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE)
- Les conflits sociaux et la représentation du personnel (2 ore)
- La rupture du contrat de travail
- Le harcèlement (2 ore)
Tema 3. Annexes
- Pour introduire une requête (2 ore)
- Pour adresser une lettre à la Cour (2 ore)
Tema 4. Révision finale
Modèles de lettres: lettre de licenciement; lettre d’engagement
(2 ore)
Modèle d’annonce de recrutement (2 ore)
Curriculum vitae – modèle européen (2 ore)
Modèle de contrat de travail (2 ore)
Metode de predare

Discurs, dialog, demonstraţie,
individual, teamwork

exemplificare,

Forma de evaluare (E – examen, C –
colocviu / test final, LP – lucrări de control)

Stabilirea notei finale (procentaje)

Bibliografia

studiu

C.4
Evaluare finala – colocviu
80%
Evaluare pe parcurs - BlackBoard
10%
Evaluarea pe parcurs - Referat
10%
Bibliografie obligatorie
1. Ceban, T. (coord.) et alii, Discours juridique, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008
2. Ceban, T. (coord.) et alii, Discours diplomatique, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008
3. Dournon, Jean-Yves, La correspondance pratique, Le livre
de poche, 1987, 1997
4. Cristea, T., Bondrea, E., Eléments de grammaire française,
Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002
5. Dournon, Jean-Yves, La correspondance pratique, Le livre
de poche, 1987, 1997
Bibliografie facultativa
1. Penfornis J.-L., (sous la direction de Michel Danilo), Le
français du droit, CLE International, 2005
2. Soignet, M., Le français juridique. Droit – Administration –
Affaires, Hachette, Paris, 2006

Lista materialelor didactice necesare

1. Cursurile publicate la Editura Fundaţiei România de
Mâine.
2. Sintezele introduse în biblioteca virtuală prin intermediul
platformei Bleckboard.
3. Computere şi sisteme integrate ale reţelei Bleckboard.
4. Prezentarea sintetică a cursului.

Titular disciplină

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătura

Lect. univ. dr. Dan Sterian
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PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea
disciplinei
Codul disciplinei

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE
D/DRB/2/4/13

Semestrul

4

Facultatea
Domeniul

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe Juridice

Specializarea

Drept

Numărul de credite

3

Numărul orelor pe semestru / activităţi
Total

SI

S

42

28

14

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DU umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă
(facultativă)

Discipline
Anterioare

P

DE
DO

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate
•

•

Obiective

L

•
•
•
•

Înţelegerea şi asimilarea necesităţii cunoaşterii noţiunilor
privind managementul proiectelor europene ca o
componentă a procesului de formare a intelectualului
specialist în drept precum şi cunoaşterea şi asimilarea
evoluţiei instituţiilor juridice europene.
Deprinderea de către studenţi a exerciţiului de a lucra cu
scheme, cu metode analitice şi sintetice de studiu, şi
obţinerea de concluzii ştiinţifice în urma studiului efectuat;
Implementarea la studenţi a unui algoritm sistemic, riguros
şi ştiinţific pentru abordarea managementului proiectelor
europene;
Crearea culturii managementului prin proiecte.
Impunerea managementului proiectelor ca una dintre
activităţile omniprezente ale organizaţiei moderne.
Dobândirea abilităţii de a identifica si stabili etapele unui
ciclu de proiect.

Studiu individual:

Conţinut
(descriptori)

1. Consideraţii introductive
2. Prezentarea cadrului conceptual al managementului proiectelor
3. Managementul proiectelor europene
4. Managementul ciclului de proiect
5. Prezentarea si descrierea personalului angajat în managementul
proiectelor
6. Modalităţi de organizare a activităţilor orientate spre proiecte
7. Controlul costurilor si bugetarea proiectelor
8. Evaluarea proiectelor la nivelul organizaţiei
9. Monitorizarea si controlul poriectelor
10. Managementul proiectelor în era informaţională
Teme seminar:
1. Cadrul conceptual al managementului proiectelor.
Managementul ciclului de proiect
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2. Constituirea si organizrea echipei de proiect; Acizitia bunurilor,
serviciilor si lucrarilor prevazute in proiect
3. Constituirea si coordonarea echipei de proiect; Strategii pentru
constituirea unei echipe eficiente
4. Rolul costurilor si bugetarea proiectelor; Bugetele proiectelor
5. Evaluarea proiectelor la nivelul organizaţiei
6. Monitorizarea şi controlul proiectelor
7. Managementul proiectelor în era informaţională

Metode de predare

Prelegere, dezbatere, analiza de caz

Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu /
test final, LP – lucrări de control)

Stabilirea notei finale (procentaje)

E4
Evaluare finala – examen blackboard
Evaluarea pe parcurs scrisa Bb
Evaluarea pe parcurs - referat

80%
10%
10%

Bibliografie obligatorie:





Bibliografia



Ion, Vasilescu, Managementul proiectelor, Ed. Eficon
Press, Bucuresti, 2005
D., Stefănescu, Managementul proiectelor europene, Ed.
Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti, 2005
Cezar Scarlat, Managementul proiectelor si resursele
umane, Ed. Bren, Bucuresti, 2003
Adriana, Ritt, Comunicare în managementul proiectelor,
Ed. Mirton, Timisoara, 2003
Dumitru Nedelcu, Managementul proiectelor, aspecte
teoretice si practice, Ed. Politehnium, Iasi, 2005
Dumitru, Oprea, Managementul proiectelor europene,
Editura Universităţii, 2005

Bibliografie facultativă:





Lista materialelor didactice necesare

Titular disciplină

Corneliu, Neagu, Managementul operaţional al proiectelor,
Editura Bren, Bucuresti, 2005
Serban, Iosifescu, Relaţia între cultura organizaţională si
proiectele de cooperare europeană, Bucuresti, 2006
Armenia Androniceanu, Managementul proiectelor cu
finanţare externă, Ed. Universitară, Bucuresti, 2004
M., Mocanu, C., Schuster, Managementul proiectelor,
Editura All Beck, Bucuresti, 2001

1. Cursurile publicate la Editura Fundaţiei România de Mâine.
2. Sintezele introduse în biblioteca virtuală prin intermediul
platformei Blackboard.
3. Computere şi sisteme integrate ale reţelei Blackboard.
4. Prezentarea sintetică a cursului (Powerpoint).
5. Mijloace electrono-optice de prezentare a cursului: laptop, videoproiector, ş.a.
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Conf. univ. dr. Ioan I. Gâf-Deac
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PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea
disciplinei
Codul disciplinei

SISTEME POLITICE COMPARATE
D/DRB/2/4/14

Semestrul

2

Facultatea
Domeniul

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti
Ştiinţe juridice

Specializarea

Drept

Numărul de credite

Numărul orelor pe semestru / activităţi
Total
C
S
L
P
42

Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală, DG – generală, DS – de specialitate, DE – economică/managerială, DU umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă
(facultativă)

Discipline
Anterioare

Obiective

Conţinut
(descriptori)

3

28

14

DS
DO

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate
Disciplina SISTEME POLITICE COMPARATE isi propune ca
obiectiv descrierea si compararea institutiilor legislative,
guvernamentale, administrative si juridice, a grupurilor angajate in
lupta pentru putere (partide si grupuri de presiune), a regimurilor
politice, a revolutiilor si reformelor care schimba societatea.
Metoda comparativa, cale fertila in campul cunoasterii.
Sistemul politic. Tipologia comparata a sistemelor politice
contemporane
- componentele structurale ale sistemului politic
- functiile sistemului politic
- tipologia sistemelor politice
- sistemul politic din Romania
Statul – institutie fundamentala a sistemului politic
- conceptul de stat
- componentele statului
- tipuri de stat
- forma de stat
- functiile statului
- statul de drept
Puterea politica si institutiile puterii
- puterea politica
- institutiile puterii, modele comparate
Regimuri politice.
- regimuri prezidentiale
- regimuri semiprezidentiale
- regimuri parlamentare
Democratii occidentale comparate.
- democratia moderna
- modele democratice
Regimuri politice totalitare.
- totalitarism, autoritarism
- regimul politic sovietic

-

regimul fascist si nazist

Istoria comparata a statelor comuniste
Dezembrarea lagarului socialist
Gigantii orientului, China si Japonia, doua cai de dezvoltare
- China comunista pe calea ereziei fata de marxism
- Japonia, de la militarism la pacifism
Lumea a treia, un sistem composit
- colonizare si decolonizare
- lumea a treia, o familie eterogena
- orientari sistemice de organizare politica
Partidele politice
- geneza si evolutia istorica
- trasaturile si functiile partidelor politice
- partidismul romanesc
- familii de partide ale parlamentului european
Doctrine si ideologii politice
- doctrine politice
- ideologia politica
- principalele doctrine si ideologii

Metode de predare

Forma de evaluare (E – examen, C –
colocviu / test final, LP – lucrări de control)

Stabilirea notei finale (procentaje)

Bibliografia

Discurs, dialog, demonstraţie, exemplificare, studiu individual,
teamwork
E4
Evaluare finala – examen scris BlackBoard
80%
Evaluare pe parcurs – test scris BlackBoard
10%
Evaluarea pe parcurs - Referat
10%
Obligatorie minimală
1. Sisteme politico-constitutionale comparate, Maria Popescu,
Editura Economica, 2014-10-28
2. Ion Bitoleanu, Editura Fundatiei Romania de Maine, 2007
3. Drept constitutional si institutii politice, Gheorghe Uglean, Editura
Fundatiei Romania de Maine, 2007
4. Drept constitutional si institutii politico-administrative, Gelu
Octavian Uglean, Editura Free Mind, 2013
4. Politologie, Mitran Ion, Editura Fundatiei Romania de Maine,
2002
5. Doctrine si institutii politice, Tanasescu Florin, Editura Fundatiei
Romania de Maine, 2004
6. Drept constitutional si institutii politice, Ioan Muraru, Simina
Tanasescu, Editura CH Beck, 2006
7. Institutii si proceduri constitutionale, Ion Deleanu, Editura CH
Beck 2006
Suplimentară
1. Sisteme politice contemporane, Radu Alexandru, Editura
Universitara, Bucuresti, 2003
2. Sisteme constitutionale contemporane, Ionescu Cristian, Editura
Sansa, Bucuresti, 1994
3. Politologie, Mitran Ion, Nichetelea Pamfil, Editura Fundatiei
Romania de Maine 2005

Lista materialelor didactice necesare

1. Cursurile publicate la Editura Fundaţiei România de Mâine.
2. Sintezele introduse în biblioteca virtuală prin intermediul
platformei Bleckboard.
3. Computere şi sisteme integrate ale reţelei Bleckboard.
4. Prezentarea sintetică a cursului.

Titular disciplină

Grad didactic, titlul, prenume, numele
Lector univ drd Maria Popescu
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