
1 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galaţi 

1.2 Facultatea  de Drept 

1.3 Departamentul De Drept Public şi Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii1 Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept/Licențiat drept 

1.7 Durata studiilor 4 ani (8 semestre)  
1.8 Forma de învăţământ IF 

1.9 Anul universitar 2019-2020 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE - I 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Iulian Georgel Savenco 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Iulian Georgel Savenco 

Asist.univ.dr. Stefănuț Radu 
2.4 Anul de  

studiu 

I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul 

de evaluare 

E1 2.7 

Regimul 

disciplinei2 

DO 2.8. Categoria 

disciplinei 3 

DF 2.9. Codul 

disciplinei 

DD1104 

 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator 28 

3.7 Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
3.8 Total ore de studiu individual 80 

Tutoriat 4 
Examinări 6 
Alte activităţi 4 
3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului - sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 

internet 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului / laboratorului 

- sală de seminar, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 

internet 

 

  

 
1 licenţă, masterat, doctorat 
2 Obligatorie, opțională, facultativă 
3 Fundamentală (DF), de specialitate (DS), complementară (DC) 
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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 (reieşind din grila competenţelor 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 
• definirea dreptului constituţional ca disciplină juridică; 

• explicarea principiilor constituţionalităţii române; 

• identificarea elementelor raportului juridic de drept constituţional; 

• interpretarea normelor de drept prin raportare la situaţii concrete; 

• rezumarea istoricului Constituţiilor României; 

• asumarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Dreptul constituţional ca ramură de drept  prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, prezentări 

video, sistem e-learning 

7 ore 

2. Teoria  constituţiei prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, prezentări 

video, sistem e-learning 

3 ore 

3. Constituţiile  române prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, prezentări 

video, sistem e-learning 

4 ore 
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4. Statul. Elementele constitutive ale statului  prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, prezentări 

video, sistem e-learning 

2 ore 

5. Aspecte constituționale privind structura de stat. Forma de 

guvernământ 

prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, prezentări 

video, sistem e-learning 

2 ore 

6. Suveranitatea prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, prezentări 

video, sistem e-learning 

1 ora 

7. Cetăţenia română prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, prezentări 

video, sistem e-learning 

2 ore 

8. Cadrul legal al drepturilor fundamentale  prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, prezentări 

video, sistem e-learning 

1 ora 

9. Principalele categorii de drepturi şi libertăţi  prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, prezentări 

video, sistem e-learning 

4 ore 

10. Avocatul Poporului prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, prezentări 

video, sistem e-learning 

2 ore 

8.2 Seminar / laborator Metode şi procedee didactice Observaţii 

1. Dreptul constituţional ca ramură de drept  

1.1. Noţiuni generale despre drept 

1.2. Apariţia disciplinei dreptului constituţional 

1.3. Definiţia dreptului constituţional. 

1.4. Izvoarele formale ale dreptului constituţional 

1.5. Raporturile şi normele de drept constituţional 

1.6. Noţiunea de instituţie politică 

1.7. Subiectele raportului de drept constituţional 

1.8. Locul dreptului constituţional în sistemul de drept 

explicaţia, conversaţia euristică, 

dezbaterea, brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, 

analiza, sinteza, prezentări video, 

sistem e-learning 

7 ore 

2. Teoria Constituţiei 

2.1 Ce este Constituţia? Forţa juridică a Constituţiei 

2.2. Deosebirea dintre constituție și alte legi 

2.3. Constituția cutumiară și constituția scrisă 

2.4. Modurile de adoptare a Constituţiei 

2.5. Revizuirea Constituţiei. Constituţiile rigide şi constituţiile suple 

explicaţia, conversaţia euristică, 

dezbaterea, brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, 

analiza, sinteza, prezentări video, 

sistem e-learning 

3 ore 

3. Constituţiile române  

3.1. Apariţia Constituţiei în România  

3.2. Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris  

3.3. Constituţia României din 29 iunie 1866  

3.4. Constituţia României din 29 martie 1923  

3.5. Constituţia României din 28 februarie 1938  

3.6 Dezvoltarea constituţională a României în perioada 1944-1948  

3.7. Constituţia Republicii Populare Române din 13 aprilie 1948  

3.8. Constituţia din 24 septembrie 1952 

3.9. Constituţia din 21 august 1965  

3.10 Regimul constituţional din România după Revoluţia din 

Decembrie 1989  

3.11. Constituţia României din 8 decembrie 1991 

3.12 Controlul Constituționalității Legilor 

explicaţia, conversaţia euristică, 

dezbaterea, brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, 

analiza, sinteza, prezentări video, 

sistem e-learning 

4 ore 

4. Statul. Elementele constitutive ale statului 

4.1. Noțiunea de stat 

4.2. Elementele constitutive ale statului  

explicaţia, conversaţia euristică, 

dezbaterea, brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, 

analiza, sinteza, prezentări video, 

sistem e-learning 

2 ore 

5. Aspecte constituționale privind structura de stat. Forma de 

guvernământ 

5.1. Considerații generale privind formele de guvernământ 

5.2. Structura de stat 

5.3. Forma de guvernământ a ţării noastre 

5.4. România, stat naţional, unitar şi indivizibil  

explicaţia, conversaţia euristică, 

dezbaterea, brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, 

analiza, sinteza, prezentări video, 

sistem e-learning 

2 ore 
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6. Suveranitatea 

6.1. Suveranitatea de stat 

6.2. Suveranitatea poporului 

6.3. Suveranitatea națională  

explicaţia, conversaţia euristică, 

dezbaterea, brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, 

analiza, sinteza, prezentări video, 

sistem e-learning 

1 oră 

7. Cetăţenia română 

7.1. Noțiunea de cetăţenie 

7.2. Natura juridică și principiile reglementării cetățeniei române 

7.3. Modurile de dobândire a cetăţeniei române 

7.4. Procedura acordării cetăţeniei 

7.5. Pierderea cetăţeniei române  

explicaţia, conversaţia euristică, 

dezbaterea, brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, 

analiza, sinteza, prezentări video, 

sistem e-learning 

2 ore 

8. Cadrul legal al drepturilor fundamentale 

8.1. Noţiunea de drepturi fundamentale 

8.2 Reglementarea drepturilor fundamentale cetăţeneşti în ţara 

noastră 

8.3. Natura juridică a drepturilor fundamentale   

explicaţia, conversaţia euristică, 

dezbaterea, brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, 

analiza, sinteza, prezentări video, 

sistem e-learning 

1 oră 

9. Principalele categorii de drepturi şi libertăţi 

9.1. Consideraţii generale 

9.2. Inviolabilităţi 

9.3. Drepturile şi libertăţile social-economice şi culturale  

9.4. Drepturile şi libertăţile politice, social-politice 

9.5. Drepturile garanţii 

9.6. Restrângerea drepturilor și libertăților cetățenești 

9.7. Îndatoririle fundamentale 

explicaţia, conversaţia euristică, 

dezbaterea, brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, 

analiza, sinteza, prezentări video, 

sistem e-learning 

4 ore 

10. Avocatul Poporului explicaţia, conversaţia euristică, 

dezbaterea, brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul de caz, 

analiza, sinteza, prezentări video, 

sistem e-learning 

2 ore 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie 

Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, ed. 15, vol. 1, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 

2016; 

Marieta Safta, Drept constituțional și instituții politice, Teoria generală a dreptului constituțional. Drepturi și libertăți, 

vol.I,  Ediția a IV-a, Editura Hamangiu, București, 2018; 

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

Lidia Barac, Drept constitutional, Universul Juridic, Bucuresti, 2018. 

 

Bibliografie complementară 

Ștefan Deaconu, Drept constituțional, ediția 3, C.H.Beck, București, 2017; 

Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Universul Juridic, Bucuresti, 2015; 

Marius Andreescu, Andra Puran, Drept constituțional. Teoria generală a Statului. Jurisprudența constituțională, Editia 

3, C.H.Beck, București, 2018; 

Cristian Ionescu, Corina Adriana Dumitrescu (coord.), Constituția României, C.H.Beck, București, 2017; 

Luminița Dragne, Drept constituţional şi instituţii politice I, Universul Juridic, Bucuresti, 2017; 

Constituția României. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei Drept constituţional şi instituţii politice I 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. 
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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 Seminar / laborator Frecvenţă, elaborarea unor 

referate, teme de casă, teste, joc de 

rol, participarea la dezbateri, 

gradul de însuşire a limbajului de 

specialitate 

Evaluare continuă 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

- cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei transmise; 

-  activitate la seminar de 50 %. 

 
 

Data completării 

 

Semnătura titularului de curs 

 

Semnătura titularului de seminar 

02.09.2019 

 

 

Lect.univ.dr. Iulian Georgel SAVENCO  

__________________________ 

Lect.univ.dr. Iulian Georgel Savenco 

 

 

Asist.univ.dr. Stefănuț RADU  

_______________ 

 

 

Data avizării în departament Semnătura Directorului de departament 

12.09.2019 

 

 

Lect.univ.dr. Iulian Georgel SAVENCO 

__________________________ 

 

 

 


