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ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA  
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 
 
 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 
1.3. Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 
1.4. Domeniul de studii  
1.5. Ciclul de studii  
1.6. Programul de studii / Calificarea  
 

2. Date despre disciplină 
 
2.1. Denumirea disciplinei  
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar  

2.4. Anul de studiu  2.5. Semestrul  2.6. Tipul de 
evaluare  2.7. Regimul 

disciplinei  

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

 
3.1. Număr de ore pe săptămână  Din care 3.2. curs  Din care 3.3. seminar/ laborator  
3.4. Total ore din planul de învăţământ  Din care 3.5. curs  Din care 3.6. seminar/ laborator  
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  
Tutoriat  
Examinări  
Alte activităţi:………………..  
3.7. Total ore studiu individual  
3.8. Total ore pe semestru  
3.9. Numărul de credite  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum 

 

4.2. de competenţe 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului 
 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 

Competenţe 
transversale 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 

 
8. Conţinuturi 

 
8.1 Curs  Metode de predare Observații 
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Bibliografie  
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8.2 Seminar / laborator  Metode de predare Observații 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

 
10. Evaluare 

 
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală 

10.4. Curs    

 
10.5. Seminar/ laborator    

Oficiu   
10.6. Standard minim de performanţă 

 

 
 
 

 

Data completării:   Semnătura titularului de curs:           Semnătura titularului de seminar: 

.........................   ..................................................           ..................................................... 

 

Data avizării în departament                    Semnătura directorului de departament 

         .........................                      ............................................................ 


	24 Anul de studiu: II
	25 Semestrul: 3
	26 Tipul de evaluare: EX:
	27 Regimul disciplinei: DD
	oreTutoriat: 5
	41 de curriculum: Nu este cazul
	71 Obiectivul general al disciplinei: Cunoasterea principalelor aspecte legate de dreptul administrativ
	72 Obiectivele specifice: Prezentarea si analiza modului de organizare si funcționare a administratiei publice centrale si locale;Prezentarea si analiza formelor juridice de activitate a autoritătilor administrative;Analiza modului de organizare a functiei publice, aspectele juridice ale activității politistilor - funcționari publici cu statut special;
	81 CursRow1: Obiectul dreptului constituţional şi obiectul dreptului administrativ. 
	81 CursRow2: Administratia publica centrala
	81 CursRow3: Administraţia publică locală. 
	81 CursRow4: Teoria generală a actului administrativ 
	Bibliografie: A. 1 Dacian Cosmin Dragos, Drept administrativ, Accent 2005. Cursul se găsește actualizat pe www.apubb.ro;B. Dacian Cosmin Dragos, Legea contenciosului administrativ. Comentarii si explicatii, C.H. Beck 2006;C. Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, 2007-2008, C.H.Beck;D. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, 2007, Accent;E. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, 2007, C.H. Beck;F. A. Trăilescu, Tratat elementar de drept administrativ, AllBeck, 2002;G. Constantin Draghici, Adrian Iacob, Ciprian Constantin, Cristina Voinic, Drept polițienesc, Sitech, 2008;H. Suteu, Gheorghe Nicolaie, Drept poliŃienesc, EdiŃia a 2-a, Sibiu: Salgo, 2010;
	82 Seminar  laboratorRow1: Notiuni generale. Concepte
	Metode de predareRow1_2: Analize, argumentare
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2:  Autorităţi ale administraţiei publice centrale. 
	Metode de predareRow2_2: Analize, argumentare
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: Autorităţi ale administraţiei publice locale
	Metode de predareRow3_2: Analize, argumentare
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: Analiza comparativă a actelor administrative- tipuri 
	Metode de predareRow4_2: Analize, argumentare
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: Condiţiile de valabilitate a actului administrativ 
	Metode de predareRow5_2: Analize, argumentare
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: Formalităţi procedurale emiterii actului administrativ 
	Metode de predareRow6: Analize, argumentare
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: Analiza tipurilor de contracte administrative 
	Metode de predareRow7: Analize, argumentare
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: Funcţia publică. Aspecte legale și etice
	Metode de predareRow8: Analize, argumentare
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	82 Seminar  laboratorRow9: Funcţia publica (II). transfer, delegare, suspendare, comisie paritara, acorduri colective
	Metode de predareRow9: Analize, argumentare
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: Contenciosul administrativ. Tipuri
	Metode de predareRow10: Analize, argumentare
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	82 Seminar  laboratorRow11: Contenciosul administrativ (II). Condiţii 
	Metode de predareRow11: Analize, argumentare
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: Contenciosul administrativ (III) Proceduri. Actiuni
	Metode de predareRow12: Analize, argumentare
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: Domeniul public si privat al statului si unitatilor administrativ teritoriale 
	Metode de predareRow13: Analize, argumentare
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: Recapitulare
	Metode de predareRow14: Analize, argumentare
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: Examen
	102 Metode de evaluare: Lucrare scrisa descriptiva
	fill_8: 50%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Redactare unui referat, implicarea in discutii
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Prezentare in cadrul grupei
	fill_11: 50%
	fill_13_2: 0
	fill_14: - răspunsurile să nu cuprindă erori grave - activitate minimă în timpul semestrului (participare la activităţi în cadrul seminariilor) + prezenţă 70% la seminarii,   - descrierea problematicii, fără surprinderea semnificației acesteia.
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii:  Licență
	Programul de studii:  Studii de securitate
	Titular curs: dr. Augusta Bora
	Titular seminar: asist. univ. dr. Paul Popa
	ore / sapt: 4
	ore curs: 2
	ore seminar: 2
	ore plan: 56
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 28
	studiu: 18
	documentare: 21
	pregatire: 20
	examinari: 5
	altele: 
	Total ore studiu individual: 69
	Total ore pe semestru: 125
	numar credite: 5
	de competente: Nu este cazul
	conditii curs: Nu este cazul
	conditii seminar: Nu este cazul
	competente profesionale: Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale si politice în înţelegerea, analizarea si evaluarea organizării socio-politice Definirea cadrului politic si legal în domeniul elaborării planurilor si proiectelor de securitate;Utilizarea metodologiilor de analiză si decizie în domeniul securității;Utilizarea unor cunoştinţe metodologice în formularea unor soluții pentru probleme predefinite din sfera securității sectoriale.
	competente transversale: • Gestionarea informatiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromatiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulatie internaţională si la nivel mediu sau avansat a unei a douaă limbi străine• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul insertiei si adaptabilitătii la cerintele pietei muncii.
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	Metode de predareRow2: prelegerea                 
	Metode de predareRow3: prelegerea                 
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	coroborare: • Disciplina a fost elaborata în concordanta cu lucrările din domeniu, publicate în tară si străinatate;• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor institutiilorde profil sau al unor conferinte stiintifice nationale si internationale, inclusiv dezbateri în cadrulrevistelor de specialitate la nivel national si international.
	Domeniul de studiu:  Științe Politice 
	21 Denumirea disciplinei: Introducere în drept constituțional și administrativ
	8: prelegerea                 
	6: prelegerea                 
	7: prelegerea                 
	9: prelegerea                 
	11: prelegerea                 
	12: prelegerea                 
	13: prelegerea                 
	14: prelegerea                 
	10: prelegerea                 
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: Formalităţi procedurale emiterii actului administrativ 
	bce: Contractele administrative 
	cde: Funcţia publică. Aspecte legale și etice
	def: Funcţia publica (II)
	efg: Contenciosul administrativ I
	fgh: Contenciosul administrativ II
	ghi: Contenciosul administrativ III
	hij: Domeniul public si privat al statutului unitatilor administrativ teritoriale
	ijk: Recapitulare II
	Bibliografie_212: A. 1 Dacian Cosmin Dragos, Drept administrativ, Accent 2005. Cursul se găsește actualizat pe www.apubb.ro;B. Dacian Cosmin Dragos, Legea contenciosului administrativ. Comentarii si explicatii, C.H. Beck 2006;C. Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, 2007-2008, C.H.Beck;D. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, 2007, Accent;E. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, 2007, C.H. Beck;F. A. Trăilescu, Tratat elementar de drept administrativ, AllBeck, 2002;G. Constantin Draghici, Adrian Iacob, Ciprian Constantin, Cristina Voinic, Drept polițienesc, Sitech, 2008;H. Suteu, Gheorghe Nicolaie, Drept poliŃienesc, EdiŃia a 2-a, Sibiu: Salgo, 2010;+ articolele recomandate la curs 


