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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 

1.2 Facultatea /  de Drept 

1.3 Departamentul Drept Public şi Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii1 Licenţă 

1.6 Programul de studii  Drept/Licenţiat în drept  

1.7 Forma de învăţământ Învăţământ la Distanţă 

1.8 Anul universitar 2019-2020 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE - II 

2.2 Coordonator de disciplină Lect.univ.dr. Iulian SAVENCO   

2.3 Tutori Iulian SAVENCO 

Corina NICOLAE 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7 Regimul disciplinei2 Obl. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1 Total ore din planul 

de învățământ 

56 din care: 3.2 

S.I. 

28 3.3 AT 8 3.4 TC 20 3.5  AA  

3.6 Distribuția fondului de timp pentru studiu individual suplimentar ore 

Studiul individual după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 33 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 6 

Pregătire activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri 21 

Examinări 14 

Alte activități 20 

3.7 Total ore de studiu individual suplimentar 94  

3.8 Total ore pe semestru        150  

3.9 Numărul de credite 6  

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 

4.1 de curriculum Teoria generală a dreptului  

4.2 de competențe Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a SI • Conexiune internet 

5.2 de desfășurare a AT • Sală  dotată cu videoproiector și acces la Internet şi echipament de 

predare multimedia 

5.3 de desfășurare a TC • Conexiune internet 

5.2 de desfășurare a AA • Sală dotată cu calculatoare şi conexiune internet 

 

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte 

disciplina.) 

 
1 licență, masterat, doctorat 
2 obligatorie, opţională, facultativă 
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 C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic  

CUNOȘTINȚE 

•  Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în domeniul dreptului constituțional și  instituțiilor 

politice 

•  Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris și oral, și a instrumentelor de logică juridică pentru explicarea şi interpretarea 

conceptelor şi teoriilor specifice dreptului constituțional și instituțiilor politice 

ABILITĂȚI 

• Utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică juridică, în elaborarea unor argumentări specifice 

dreptului constituțional, în scris şi oral 

• Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor şi metodelor consacrate în domeniul juridic 

• Folosirea limbajului juridic de specialitate în elaborarea proiectelor profesionale 

 
C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic: 

CUNOȘTINȚE 

• Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în studiul dreptului constituțional 

• Utilizarea conceptelor și teoriilor din dreptul constituțional, pentru explicarea şi interpretarea textelor de lege (normelor juridice) 

naţionale, europene şi internaţionale 

ABILITĂȚI 

• Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor din dreptul constituțional într-un context determinat 

• Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificări şi a unor delimitări  conceptuale 

Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor şi metodelor specifice dreptului constituțional 
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CT 1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului dreptului 
constituțional 

 

CT 2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice. 
 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Scopul acestei discipline este formarea, încă din primul an de studii 

universitare, a unei atitudini ştiinţifice cu privire la instituţiile juridice şi 

politice.  

Însuşirea dreptului constituţional şi instituţiilor politice presupune şi 

anumite nuanţe rezultate din noţiunile şi categoriile cu care se lucrează. 

Pentru că limbajul dreptului, deşi frecvent identic în formă cu limbajul 

cotidian, are un conţinut propriu, tehnic-juridic, acest conţinut poate fi 

înţeles şi receptat numai prin intermediul unei abordări ştiinţifice şi a unui 

studiu temeinic. 

 

7.2 Obiectivele specifice 

•identificarea elementelor raporturilor de putere în stat; 

•explicarea principiilor constituţionalităţii române şi a raporturilor acesteia 

cu puterile statului; 

•interpretarea separaţiei puterilor statului ca bază a democraţiei; 

•identificarea organismelor de suveranitate națională. 

 

8. Conținuturi 

8.1 SI Nr.ore Metode de predare Observații 

Unitatea 1.  

1. Organizarea statală a puterii 

2. Sistemul electoral în România 

 

7 ore   

Unitatea 2.  3. Puterea legislativă – Parlamentul 

României 

 

7 ore 

Unitatea 3.  4. Puterea executivă 

 

7 ore 

Unitatea 4.  5. Puterea judecătorească 

6. Curtea Constituțională 

7 ore 

  

8.2 AT Nr.ore 

AT1:   3. Puterea legislativă – Parlamentul României 4 ore 

AT2:     5. Puterea judecătorească 

6. Curtea Constituțională 

4 ore 

  

8.3 TC Nr.ore 
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TC1: Redactează un eseu structurat pe 60-70 rânduri 

(12 Times New Roman la 1,5 rânduri), în care să 

dezvolţi, pe lângă idei şi informaţii din alte surse, 

următoarele aspecte:  

a)  Organizarea statală a puterii 

b)  Sistemul electoral în România; 

10 ore 

TC2: Redactează un eseu structurat pe 60-70 rânduri 

(12 Times New Roman la 1,5 rânduri), în care să 

dezvolţi, pe lângă idei şi informaţii din alte surse, 

următoarele aspecte:  

a)   Puterea executivă  

10 ore 

8.4 AA Nr.ore 

  

  

  

  

  

  

  

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 

Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, ed. 15, vol. 2, Ed. C.H. Beck, 

Bucureşti, 2017; 

Marieta Safta, Drept constituțional și instituții politice, vol.II - Instituții politice, Ediția a II-a, Editura Hamangiu, 

București, 2017; 

Benone Puşcă, Iulian Savenco, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Universitară Danubius, Galați, 2014; 

Ștefan Deaconu, Instituții politice, ediția a III-a, Editura C.H.Beck, București, 2017; 

  

Bibliografie de elaborare a suportului de studiu  

Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, ed. 15, vol. 2, Ed. C.H. Beck, 

Bucureşti, 2017; 

Marieta Safta, Drept constituțional și instituții politice, vol.II - Instituții politice, Ediția a II-a, Editura Hamangiu, 

București, 2017; 

Benone Puşcă, Iulian Savenco, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Universitară Danubius, Galați, 2014; 

Ștefan Deaconu, Instituții politice, ediția a III-a, Editura C.H.Beck, București, 2017; 

Lidia Barac, Drept constituțional, Universul Juridic, Bucuresti, 2018; 

Marian Enache, Procesul legislativ, Editura Universul Juridic, București, 2016; 

Luminița Dragne, Drept constituțional și instituții politice, vol.2, ediția 3, Universul Juridic, Bucuresti, 2018; 

Bianca Selejan-Guțan, Drept constituțional și instituții politice, vol.2, ediția 3, Hamangiu, Bucuresti, 2016; 

Gheorghe Iancu, Vlad Alexandru Iancu, Drept electoral. Ediție revizuită și completată, Editura Universul Juridic, 

București, 2015. 

 

 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 

profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei Drept constituţional şi instituţii politice II  are în vedere cadrul legal instituit în materie. Se 

asigură, în acest fel, accesul la ocupaţii specifice domeniului juridic, conform COR. Conţinuturile ştiinţifice ale 

temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre universitare din ţară şi din 

străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului constituțional şi valorifică practica 

judiciară recentă şi problematica actuală ce interesează instituţii aparţinând dreptului constituțional. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Evaluare finală Se evaluează răspunsurile Examen scris 70 

10.5 TC Se evaluează răspunsurile Evaluare continua/Teme de 

control 

30 

10.6 AA Se evaluaează conţinutul 

proiectului şi răspunsurile la 

întrebări 

Susținere proiect/lucrări practice  

    

10.7 Standard minim de performanță 

• cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise; 
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Data completării  Semnătura coordonatorului de disciplină 

01.09.2019 

 

 Lect.univ.dr. Iulian SAVENCO   

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

21.09.2019 Lect.univ.dr. Iulian SAVENCO 

 


