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1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Univeristatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Drept şi Administraţie Publică 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Drept/Specialist în domeniul juridic 
1.7. Forma de învăţământ IFR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept constitutional şi instituţii politice 1 
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină) Lect. univ. dr. Andreescu Marius 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / 
laborator/proiect Lect. univ. dr. Puran Andra 

2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei  F/O   
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv. 125 3.2 din care S.I. 97 3.3 SF /ST/ L / P 28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 58 
din care:  
Echivalent ore curs IF 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 14 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.4 Total ore studiu individual 97 
3.5 Total ore pe semestru 125 
3.6 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum - 
4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
Susţinerea lucrării de verificare 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C2. Aplicarea tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic 
C3. Aplicarea legislatiei românesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice internationale 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază ale dreptului constituţional cât şi cu 
conceptele juridice prezentate la curs. 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
Înţelegerea principiilor care stau la baza sistemului constituţional român 
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei (raport de drept 

constituţional, izvoare formale ale dreptului constituţional, normă de drept constituţional, 
constituţie, etc.) 

Cunoaşterea noţiunilor de bază cu privire la teoria Constituţiei 
Cunoaşterea reglementărior constituţionale privind drepturile şi libertăţile fundamentale 



 

dar şi a reglementărilor privind instituţia cetăţeniei române 
B. Obiective procedurale 

Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice 
Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice în domeniul dreptului 

constituţional 
Deprinderea de a aplica mecanismele de garantare a drepturilor fundamentale ale 

cetăţenilor 
C. Obiective atitudinale 

Înţelegerea importanţei Dreptului constituţional 
Insuşirea şi aplicarea ideii de respect pentru legalitate şi supremaţia Constituţiei 
Promovarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale 

Conştientizarea şi responsabilizarea faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi 
aplicarea corespunzătoare a legislaţiei 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Studiu individual (unităţi de învăţare) Nr. 
ore 

Metode de 
lucru 

Observaţii 
Resurse folosite 

U1 Unitatea de învăţare 1 :Dreptul constituţional ca ramură de 
drept 

1 

 Utilizare 
facilităţi 
platformă 
e-learning 
(chat, 
forum) 

 E-mail 
 Consultaţii 

Materialului didactic 
este divizat în unităţi 

de studiu, care 
facilitează învăţarea 

graduală şi 
structurată. 

U2 Unitatea de învăţare 2 :Raporturile de drept constitutional.  1 

U3 Unitatea de învăţare 3 :Izvoarele formale ale dreptului 
constituţional 

1 

U4 Unitatea de învăţare 4 :Locul dreptului constituţional în 
sistemul unitar de drept. 

1 

U5 Unitatea de învăţare 5 :Apariţia şi evoluţia constituţiilor 1 
U6 Unitatea de învăţare 6 :Definirea constituţiei 2  
U7 Unitatea de învăţare 7 :Tipuri de constituţii 2  

U8 Unitatea de învăţare 8 :Adoptarea, modificarea, suspendarea 
şi abrogarea constituţiei 

2  

U9 Unitatea de învăţare 9 :Conţinutul normativ al constituţiei 2  
U10 Unitatea de învăţare 10 :Principiul supremaţiei constituţiei 2  

U11 Unitatea de învăţare 11 :Sisteme constituţionale 
contemporane 

2  

U12 Unitatea de învăţare 12:Evoluţia constituţională în România 2  

U13 Unitatea de învăţare 13 :Drepturile, libertăţile şi îndatoririle 
fundamentale ale cetăţenilor. Noţiuni generale şi principii 

2 

U14 Unitatea de învăţare 14 :Analiza drepturilor, libertăţilor şi 
îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor 

3 

U15 Unitatea de învăţare 15:Cetăţenia ca instituţie juridică a 
dreptului constituţional.  

2  

U16 Unitatea de învăţare 16:Dobândirea cetăţeniei române. 1 
U17 Unitatea de învăţare 17:Pierderea cetăţeniei române. 1 

Bibliografie 
1. Andreescu Marius, Andra Puran, Drept constituțional și instituții politice. Teoria generală. Drepturi, libertăți și 

îndatoriri fundamentale. Instituția cetățeniei. Manual universitar pentru învățământul cu frecvență redusă, Ed. 
Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2016 

2. Andreescu Marius, Andra Puran, Drept constituţional. Teoria generală şi instituţii constituţionale, curs universitar, 
Ed. CH Beck, Bucureşti, 2016 

3. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Ediţia 14, Ed. C.H.Beck, 
Bucureşti 2011 

4. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu şi alţii, Constituţia României- comentariu pe articole, Ed, 
C.H.Beck,Bucureşti 2008 

5. Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. C.H.Beck, Bucureşti 2010 
Cristian Ionescu, Tratat de drept constituţional, Ed. C.H.Beck, Bucureşti 2008 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Proiect Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Dreptul constituţional ca ramură de drept. 
Raporturile de drept constitutional.  
Izvoarele formale ale dreptului constituţional, 

4 

dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaţia 
euristică 

 

Studiu de caz, 
prezentare  temă de 

casă, test de 
verificare 

2 
Locul dreptului constituţional în sistemul unitar de drept. 
Apariţia şi evoluţia constituţiilor 
Definirea constituţiei 

4 

3 Tipuri de constituţii 
Adoptarea, modificarea, suspendarea şi abrogarea constituţiei 

4 

4 Conţinutul normativ al constituţiei 
Principiul supremaţiei constituţiei 

4 

5 Sisteme constituţionale contemporane 
Evoluţia constituţională în România 

4 

6 Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor 4 



 

7 Cetăţenia ca instituţie juridică a dreptului constituţional. 
Dobândirea cetăţeniei române. Pierderea cetăţeniei române 

4 

Bibliografie: 
Andreescu Marius, Andra Puran, Drept constituțional și instituții politice. Teoria generală. Drepturi, libertăți și îndatoriri 
fundamentale. Instituția cetățeniei. Manual universitar pentru învățământul cu frecvență redusă, Ed. Universităţii din 
Piteşti, Piteşti, 2016 
Andreescu Marius, Andra Puran, Drept constituţional. Teoria generală şi instituţii constituţionale, curs universitar, Ed. 
CH Beck, Bucureşti, 2016 
Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Ediţia 14, Ed. C.H.Beck, Bucureşti 
2011 
Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu şi alţii, Constituţia României- comentariu pe articole, Ed, C.H.Beck,Bucureşti 
2008 
 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Competenţele dobândite de studenţi în urma parcurgerii cursului şi seminarului vor satisface aşteprările angajatorilor 
din domeniul juridic. 
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
 

10.  Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere  

din nota finală 

10.4 Studiu 
individual, echivalent 
curs de la forma IF 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 

Evaluare finală 

50% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Proiect 

participarea activă la seminar, 
rezolvarea studiilor de caz, realizarea 
temelor de casă. 

Evaluarea cunoştinţelor pe 
parcursul seminarului prin 
chestionare orală, evaluare teme 
casă 
Verificarea cunoştinţelor prin 
lucrare scrisă 

20% 
 
 
 

30% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

2,5 puncte acumulate din evaluarea activităţilor periodice şi 2,5 puncte la evaluarea finală; Nota 
5 la testul de verificare şi rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la lucrările de seminar 

 
 
Data completării   Titular disciplină,   Titular de seminar / laborator / proiect, 
19 septembrie 2017  Lect. univ. dr. Andreescu Marius  Lect. univ. dr. Puran Andra 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
29 septembrie 2017     (prestator)   (beneficiar), 
     Lect.univ.dr. Daniela Iancu   Lect.univ.dr. Daniela Iancu 
  
 
 
 Director Centrul IFR 

Conf.univ.dr. Brutu Madalina 


