FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea /
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Coordonator de disciplină
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
De Drept
De Drept Public şi Drept Privat
Drept
Licenţă
Drept/Licențiat drept
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
2019-2020

ISTORIA STATULUI SI DREPTULUI
Conf.univ.dr. Gheorghe Stefan
Conf.univ.dr. Gheorghe Stefan
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
42 din care: 3.2
28 3.3
14
3.4
de învățământ
S.I.
Seminar
Laborator
3.6 Distribuția fondului de timp pentru studiu individual suplimentar
Studiul individual după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminar,activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual suplimentar
33
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Numărul de credite
3

3.5 P
ore
20
10
10
2
1

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

-

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a SI
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

•
•

Conexiune internet
sală de seminar dotată cu videoproiector și acces la Internet

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

Competențe
profesionale

CUNOȘTINȚE
•
Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în domeniul dreptului
•
Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris și oral, și a instrumentelor de logică juridică pentru explicarea şi interpretarea
conceptelor şi teoriilor specifice dreptului
ABILITĂȚI
•
Utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică juridică, în elaborarea unor argumentări specifice
dreptului, 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

Competențe
transversale

C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic

CT 1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor
deonotologice specifice istoriei statului si dreptului

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
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7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Cursul de Istoria statului si dreptului isi propune să ofere studenţilor o buna
cunoastere si utilizare a domeniului juridic prin proiectarea, conducerea şi
evaluarea activităţilor practice specifice, prin utilizarea unor metode, tehnici
şi instrumente de investigare şi de aplicare a vechiului drept juridic
romanesc explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. Obiectivele disciplinei se
incadreaza in logica internă a planului de învăţământ şi vizează o justă
îmbinare a perspectivei general-teoretice asupra dreptului cu aceea de
specialitate
• explicarea şi descrierea principiilor fundamentale, ale normelor şi
instituţiilor juridice de stat si de drept ;
• Formarea unei viziuni complete si corecte asupra sistemului nostru de
drept, surprinderea atat a dinamicii sale cat si a permanentelor juridice
romanesti;
•
Surprinderea influentelor externe asupra evolutiei istorice a dreptului
românesc;
• Formarea constiintei nationale prin cunoasterea institutiilor politice si
juridice românesti de straveche traditie, ca o componenta a
continuitatii poporului român;
• Intelegerea continutului si fizionomiei actuale a unor institutii
juridice, prin cunoasterea originii si evolutiei lor istorice si a figurilor
juridice care le-au precedat
• identificarea relaţiilor de drept internaţional public în sistemul
relaţiilor internaţionale;
• definirea conceptului de izvor de drept, enumerarea şi caracterizarea
izvoarelor de drept;
• Cunoasterea etapelor evolutiei dreptului românesc sub influenta
dreptului roman;
• Intelegerea sensurilor proprii categoriilor si conceptelor juridice ale
vechiului drept românesc;
• Studierea documentelor vechiului drept românesc;
• Capacitatea de a susţine un discurs logic, coerent, de a argumenta
opiniile, de a formula concluzii originale, de a utiliza corect limbajul
juridic;
Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză, de evaluare şi autoevaluare, de
adaptare la noi situaţii.

8. Conținuturi
8.1 SI
1.Organizarea politica si juridica a geto-dacilor
inainte si dupa cucerirea romana
2.Spatiul juridic medieval romanesc
3.Romania si statul de drept in secolul XX
4. Romania si statul de drept in secolul XX

Nr.ore
8

8.2 Seminar /Laborator
Evolutia raporturilor statale si juridice in spatiul getodac
Jus valahicum si inceputurile dreptului feudal romanesc
Aparitia dreptului feudal la romani; Raporturi politice,
juridice si economice in Evul Mediu Romanesc
Codificarea dreptului in Priincipatele Romane in
perioada regimului turco-fanariot
Dezvoltarea cadrului politic si a institutiilor juridice la
romani in perioada moderna
Statul si dreptul romanesc in perioada interbelica
(1918-1945)
Evolutia raporturilor politice in spatiul romanesc dupa
1945
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Suport de studiu disponibil pe platforma Sakai

Nr.ore
2

Metode de predare

Observații

6
8
6
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1. - Manuel Gutan, Istoria Dreptului Romanesc, editia a III-a, Editura Hamangiu, Bucuresti 2017
2. Cosmin Dariescu, Istoria statului si dreptului romanesc din antichitate pana la Marea Unire, Editura C.H.Beck,
Bucuresti 2008
3. Gheorghe Stefan, Istoria Dreptului Romanesc, Editura Universitara Danubius Galati, 2008
4. Florin Negoita, Istoria statului si dreptului romanesc, Editura Universitara, Bucuresti, 2008
5. Vasiu Ioana, Istoria dreptului romanesc, Editura Albastra, Bucuresti, 2014
6. Ursu Vladimir Horea, Tratatele de pace ale Romaniei, Editura Ch. Beck, Bucuresti, 2014
Bibliografie de elaborare a suportului de studiu
1. Chis Ioan, Istoria statului si a dreptului romanesc, Editura Universul Luridic, Bucuresti, 2013
2. Ripeanu Andreea, Istoria statului si dreptului romanesc, Editura, Universul Juridic, Bucuresti, 2010
3. Top Dan, Mastacan Olivian, Istoria dreptului romanesc, Editura Ch. Beck, Bucuresti 2009
4. Cernea Emil, Legea Tarii (vechiul drept consuetudinar romanesc), Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2008;
5. Cernea, Emil, Molcuţ, Emil, Istoria statului şi dreptului românesc, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2003,
6. Cloşcă, Constantin, Asandului, Gabriel, Istoria Dreptului Românesc, Galaţi, Editura Fundaţiei Academice
Danubius, 2002;
7. Academia Romana, Tratatul de Istorie a Romaniei, vol V-VIII, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2003;
8. Academia Romana, Tratatul de Istorie a Romanilor, vol X, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2013
9. Dan Top, Istoria dreptului si statului romanesc, Editura Bibliotecii Pedagogice Nationale Bucuresti, 2007,
10. Voicu, Costică, Istoria statului şi dreptului românesc, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2006;
11. Manuel Gutan, Istoria Dreptului Romanesc, editia a III-a, Editura Hamangiu, Bucuresti 2017
12. Cosmin Dariescu, Istoria statului si dreptului romanesc din antichitate pana la Marea Unire, Editura C.H.Beck,
Bucuresti 2008
13. Gheorghe Stefan, Istoria Dreptului Romanesc, Editura Universitara Danubius Galati, 2008
14. Florin Negoita, Istoria statului si dreptului romanesc, Editura Universitara, Bucuresti, 2008
15. Vasiu Ioana, Istoria dreptului romanesc, Editura Albastra, Bucuresti, 2014
16. Ursu Vladimir Horea, Tratatele de pace ale Romaniei, Editura Ch. Beck, Bucuresti, 2014
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
•

Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele
din alte centre universitare, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul istoriei dreptului
romanesc şi problematica actuală a reglementărilor comunitare si a perspectivelor Uniunii Europene asupra
evolutiei statului de drept.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Evaluare finală
10.5 Seminar / laborator

Se evaluează răspunsurile
Frecvenţă, elaborarea unor
referate, teme de casă, teme de
control, teste, joc de rol,
participarea la dezbateri la seminar
10.6. Proiecte
Susținere proiect/lucrări practice
10.7 Standard minim de performanță
• cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise;
• activitate la seminar de 50 %.
Data completării
01.09.2019

Examen scris
Evaluare continua

10.3 Pondere
din nota finală
60%
20%

Evaluare continua

20%

10.2 Metode de evaluare

Semnătura coordonatorului de disciplină
Conf.univ.dr. Gheorghe Stefan

Data avizării în departament
12.09.2019

Semnătura directorului de departament
Conf.univ.dr. Alina Nuță
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