FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Durata studiilor
1.8 Forma de învăţământ
1.9 Anul universitar

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
De Drept
De Drept Public şi Drept Privat
Drept
Licenţă
Drept/Licențiat drept
4 ani (8 semestre)
IF
2019-2020

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

ISTORIA STATULUI SI DREPTULUI
Conf.univ.dr. Gheorghe Stefan
Asist.univ.dr. Zaharia Alexandru

2.4 Anul de
studiu

II

I

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de
evaluare

E2

2.7 Regimul
disciplinei2

DO

2.8. Categoria
disciplinei 3

DF

2.9. Codul
disciplinei

DD1210

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
42
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
învăţământ
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.8 Total ore de studiu individual
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

1
14
ore
20
5
5
30
1
1
1
75
3

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
5.2 de desfăşurare a
seminarului / laboratorului

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

licenţă, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
3
Fundamentală (DF), de specialitate (DS), complementară (DC)
1
2

1

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din
care face parte disciplina.)
C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic
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

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

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor 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.
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8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. ORGANIZAREA POLITICA SI JURIDICA A
GETO-DACILOR INAINTE SI DUPA
CUCERIREA ROMANA
1.1.Particularitati sociale, politice si juridice ale
populatiei de la Nordul Dunarii in aantitchitate;
1.2. Norme de drept premergatoare statului dac
centralizat;
1.3. Evolutia statului si a dreptului geto-dac;
1.4. Aspecte economice, juridice si administrative
privind aparitia statului dac centralizat;
1.5.Institutiile de drept la geto-daci in cadrul antichitatii;
1.6.Constituirea si organizarea provinciei Dacia;
1.7. Evolutia institutiilor de drept in Dacia Romana;
1.8. Consecintele retragerii romane de la Nordul Dunarii
1.9. Aparitia si dezvoltarea obstilor teritoriale;

Metode de predare
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning

Observaţii
8 ore

2. SPATIUL JURIDIC MEDIEVAL ROMANESC
2.1. Jus Valahicum in Tarile Romane;
2.2. Practici juridice in afara teritoriilor romanesti;
2.3. Organizarea politico-statala a romanilor in Evul
Mediu;
2.4. Statutul juridic si institutia proprietatii in evul
mediu romanesc;
2.5. Raporturile politico-juridice ale Trailor Romane cu
Poarta Otomana;

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning

6 ore

3. ASPECTE PRIVIND MODERNIZAREA
DREPTULUI ROMANESC
3.1. Organizarea administrativa si politica a Principatelor
Romane;
3.2. Evolutia dreptului romanesc in perioada moderna;
3.3. Institutii de drept specifice regimului fanariot;
3.4. Evolutia cadrul politico-juridic in perioada 18001848 in Tarile Romane;
3.5. Aspecte politico-juridice ale Unirii Principatelor
Romane la1859;
3.6. Organizarea judecatoreasca si reformele din timpul
lui AL.I.Cuza (1859-1866);
3.7. Constitutia de la 1866 – cadrul general de organizare
a societatii romanesti;
3.8. Evolutia invatamantului juridic in a doua jumatate a
secolului al XIX –lea sii pana la 1914;

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning

8

ore

4. ROMANIA SI STATUL DE DREPT IN
SECOLUL XX
4.1. Consecintele economice, politice si juridice ale
Marii Uniri de la 1918;
4.2. Organizarea politica si administrativa conferita de
Constitutia de la 1923;
4.3. Legislatia si organizarea judecatoreasca in perioada
interbelica;
4.4. Transformarea Romaniei din regat in republica
populara, stare de drept/stare de fapt;
4.5. Evolutia statului si a dreptului in perioada postbelica
(1945-1990);

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning

6

ore

8.2 Seminar / laborator
1. Evolutia raporturilor statale si juridice in spatiul
geto-dac;

Metode şi procedee didactice
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,

Observaţii
2 ore
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2. Jus valahicum si inceputurile dreptului feudal
romanesc;

3. Aparitia dreptului feudal la romani; Raporturi
politice, juridice si economice in Evul Mediu
Romanesc;

4. Codificarea dreptului in Priincipatele Romane
in perioada regimului turco-fanariot;

5. Dezvoltarea cadrului politic si a institutiilor
juridice la romani in perioada moderna;

6.; Statul si dreptul romanesc in perioada
interbelica (1918-1945)

7 . Evolutia raporturilor politice in spatiul
romanesc dupa 1945

sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
Bibliografie obligatorie
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 complementară
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chis Ioan, Istoria statului si a dreptului romanesc, Editura Universul Luridic, Bucuresti, 2013
Ripeanu Andreea, Istoria statului si dreptului romanesc, Editura, Universul Juridic, Bucuresti, 2010
Top Dan, Mastacan Olivian, Istoria dreptului romanesc, Editura Ch. Beck, Bucuresti 2009
Cernea Emil, Legea Tarii (vechiul drept consuetudinar romanesc), Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2008;
Cernea, Emil, Molcuţ, Emil, Istoria statului şi dreptului românesc, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2003,
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;
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
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 şi valorifică
practica judiciară recentă şi problematica actuală a relaţiilor interstatale ce interesează instituţii aparţinând dreptului.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
Examen scris
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs, gradul
de însuşire a limbajului de
specialitate
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor
Evaluare continuă
referate, teme de casă, teste,
participarea la dezbateri, gradul
de însuşire a limbajului de
specialitate
10.6 Standard minim de performanţă
• cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs;
• activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
1.09.2019

10.3 Pondere
din nota finală
60%

40%

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Conf.univ.dr. Gheorghe Stefan

Asist.univ.dr. Zaharia Alexandru

_________________________
__________________________
Data avizării în departament

Semnătura Directorului de departament

12.09.2019

_________________
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