FISA DISCIPLINEI
Date despre program
Institutia de invatamint superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea
Forma de invatamint
Codul disciplinei

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Construcţii
Construcţii civile şi Management
Inginerie şi management în construcţii
Licenţă
Inginerie economică în construcţii
IF- învăţământ cu frecvenţă
24.00

2. Date despre disciplina
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Aria tematica (subject area)
2.3 Responsabili de curs
2.4 Titularul disciplinei
2.5 Anul de studii
2 2.6 Semestrul

An/
Sem

Timpul total estimat
Denumirea disciplinei

2/3

Teoria generală a dreptului

3.1 Număr de ore pe saptamâna
3.4 Total ore din planul de inv.
Studiul individual

Nr.
sapt.

14
4
130

Curs

Aplicaţii

Curs

Aplicaţii

28

[ore/sem.]
S L P
28

[ore/săpt.]
S L P
2
2
3.2
3.5

din care curs
din care curs

2
28

Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite
Documentara suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice si pe teren
Pregatire seminarii/laboratore, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinari
Alte activitati
3.7
Total ore studiul individual
74
3.8
Total ore pe semestru
130
3.9
Numar de credite
5
4.

Preconditii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competente
-

5.

Conditii (acolo unde este cazul)
De desfasurare a cursului
De desfasurare a aplicatiilor

4.1
4.2

5.1
5.2

2.8 Regimul disciplinei

6. Competente specifice acumulate

1

3.3
3.6

Stud.
Ind.

74
aplicatii
aplicatii

Credit

3.

Teoria generală a dreptului
Ştiinţe juridice
Lector dr. Morar Dana Elena
Lector dr. Morar Dana Elena
3 2.7 Evaluarea Examen

TOTAL

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

130

5
2
28
74
ore
40
18
10
3
3

DID;
DOB

Să identifice şi să îşi însuşească termeni, relaţii, procese şi fenomene proprii dreptului;
Să îşi formeze concepţii ştiinţifice necesare pentru înţelegerea fenomenelor şi proceselor în
domeniul dreptului;
Să înţeleagă şi să utilizeze corect termenii specifici dreptului

Să rezolve cazuri practice (speţe) cu ajutorul noţiunilor teoretice studiate;
Să transpună exemplele practice în teorie şi invers.

Competenţe
transversale

Abilităţi dobândite:
(Ce instrumente ştie să
mânuiască)

Competente profesionale

Deprinderi dobândite: (Ce
ştie să facă)

Cunoştinţe teoretice,
(Ce trebuie sa
cunoască)

Scopul disciplinei este ca studenţii să înţeleagă fenomenele şi procesele dreptului necesare
pentru parcurgerea altor materii de specialitate care se vor studia ulterior.

7 Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specific acumulate)
7.1
Obiectivul general al disciplinei
Iniţierea studenţilor în limbajul juridic, prezentarea noţiunilor juridice
de bază în vederea înţelegerii şi a perceperii corecte a fenomenelor
juridice
7.2

Obiectivele specifice

Cunoașterea și înțelegerea noţiunilor juridice de bază, operarea cu
cu conceptele fundamentale
ale disciplinei. Aplicarea noţiunilor teoretice în cazuri practice.

8. Continuturi
8.1. Curs (programa analitica)
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Metode de
predare

Noţiuni introductive referitoare la drept
Izvoarele dreptului: Noţiune, enumerarea şi clasificarea izvoarelor dreptului,
actele normative
Izvoarele dreptului: Actele normative, uzanţele, principiile generale ale
dreptului
Norma juridică
Acţiunea normelor juridice în timp, spaţiu şi asupra persoanelor
Tehnica elaborării normelor juridice
Interpretarea normelor juridice. Noţiunea de interpretare a normelor juridice
Necesitatea interpretării normelor juridice.Formele de interpretare.
Interpretarea normelor juridice. Metodele de interpretare şi rezultatul
interpretării.
Raportul juridic:Definiţie şi trăsături.Subiectele raportului juridic: subiecte

2

Prelegere,
discuţii

Observatii

individuale; subiecte colective.
10

Raportul juridic:Conţinutul raportului juridic. Obiectul raportului juridic.
11 Răspunderea juridică: Noţiune şi principii. Condiţiile răspunderii juridice.
12 Răspunderea juridică:Răspunderea civilă.
13 Răspunderea juridică: Răspunderea penală, contravenţională şi disciplinară.
14 Aspecte referitoare la organizarea judiciară în România
8.2. Aplicatii (seminar/lucrari/proiect)
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Noţiuni introductive referitoare la drept
Izvoarele dreptului: Noţiune, enumerarea şi clasificarea izvoarelor dreptului,
actele normative
Izvoarele dreptului: Actele normative, uzanţele, principiile generale ale
dreptului
Norma juridică
Acţiunea normelor juridice în timp, spaţiu şi asupra persoanelor
Tehnica elaborării normelor juridice
Interpretarea normelor juridice. Noţiunea de interpretare a normelor juridice
Necesitatea interpretării normelor juridice.Formele de interpretare.
Interpretarea normelor juridice. Metodele de interpretare şi rezultatul
interpretării.
Raportul juridic: Definiţie şi trăsături.Subiectele raportului juridic: subiecte
individuale; subiecte colective.

Metode de
predare

Observatii

Dezbateri,
rezolvare
întrebări tip
grilă şi speţe

10

Raportul juridic:Conţinutul raportului juridic. Obiectul raportului juridic.
11 Răspunderea juridică: Noţiune şi principii. Condiţiile răspunderii juridice.
12 Răspunderea juridică:Răspunderea civilă.
13 Răspunderea juridică: Răspunderea penală, contravenţională şi disciplinară
14 Aspecte referitoare la organizarea judiciară în România.
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9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice, asociatiilor,
profesionale si angajatori din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară
10. Evaluare
Tip activitate 10.1
Curs

Criterii de evaluare

10.2

Metode de evaluare
Lucrare scrisă (3
subiecte)
Teste de evaluare

Examen

10.3

Ponderea din
nota finala
80%

Aplicatii
Verificări pe parcurs
20%
10.4 Standard minim de performanta
Obţinerea a minim nota 5 din însumarea punctajului obţinut ca urmare a testării periodice şi a examinării finale, în
condiţiile absenţei unor erori grave
Data completarii
septembrie 2017

Titularul de Disciplina
Lector dr. Morar Dana Elena

Data avizarii in departament
.........................

Responsabil de curs
Lector dr. Morar Dana Elena

Director departament
Conf. Univ.Dr. Ing.CLAUDIU ACIU

3

