STANDARDE SPECIFICE
ÎN DOMENIUL FUNDAMENTAL ŞTIINŢE JURIDICE

COMISIA DE EVALUARE ŞTIINŢE JURIDICE (C9)

I. INTRODUCERE
Standardele specifice (după HG. 1175/2006) se adresează domeniilor
universitare de licenţă DREPT.
Formele de învăţ ământ sunt:
• de licenţă, studii de masterat şi studii doctorale
• cursuri de zi, învăţământ la distanţă şi alte forme de învăţământ superior
prevăzute de lege
Durata şcolarizării:
• numărul de semestre este de 8 pentru cursuri de zi la domeniul
Drept şi de 8 pentru învăţământul ID şi FR la domeniul Drept;
• numărul de săptămâni pentru anii I, II, III este de 14 pe semestru,
iar pentru anul IV de 12 (semestrul 7) şi de 10 (semestrul 8).
II. PERSONALUL DIDACTIC:
Cadrele didactice trebuie să îndeplinească cerinţele stabilite de lege. Acoperirea
disciplinelor, în special cele fundamentale, trebuie să fie realizată de cadre
didactice titularizate în învăţământul superior pe bază de concurs, să fie doctori
sau doctoranzi, autori de manual în specialitatea postului al căror titulari sunt.
Numărul de posturi didactice raportat la numărul de studenţi poate fi de 1/1015
Numărul de posturi didactice ocupate, trebuie să fie de 70%.
Numărul de posturi didactice ocupate cu personal peste limita de vârstă, nu poate
depăşi 20 %.

Cerinţele privind ponderea profesorilor, conferenţiarilor, lectorilor sunt cele
stabilite de legea 88/1993, raportat la faza de autorizare sau acreditare a instituţiei
respective.
Personalul didactic asociat trebuie săşi desfăşoare activitatea întrun domeniu
juridic compatibil, cu profilul disciplinei în care se desfăşoară activitatea
didactică. Predarea unei discipline poate fi făcută de practicieni cu experienţă de
cel puţin 5 ani în domeniu, de preferinţă doctori sau doctoranzi.
Personalul de conducere (decani, prodecani, cancelari şi şefi de catedră) trebuie
să fie format de cadre didactice de prestigiu, profesori sau conferenţiari cu
specialitatea în Ştiinţele juridice sau înrudite, având funcţia de bază la instituţia
respectivă.
III. CONŢINUTUL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Numărul de semestre este de 8 pentru domeniul Drept pentru cursuri de zi şi de
8 pentru domeniul Drept pentru frecvenţă redusă sau ID.
Numărul de săptămâni este de 14 pe semestru, pentru cursurile propriuzise, la
anii I, II şi III, iar la anul IV de 12 în semestrul I şi de 10 în semestrul II.
Pentru sesiunile de examene numărul de săptămâni poate fi de două până la patru,
în funcţie de an şi de semestru.
Pentru elaborarea lucrării de licenţă pot fi acordate 4 săptămâni
Numărul total de ore de activităţ i organizate, conform planului de învăţământ,
este de cca 22002400 (cursuri de zi).
Practica de specialitate se poate organiza facultativ în anii IIII şi obligatoriu în
semestrul 8 la judecătorii şi tribunale, parchete, birouri de avocaţi şi birouri
notariale, firme de consultanţă juridică , agenţii, firme, primării, direcţii juridice
din ministere etc..
Discipline obligatorii :
Domeniul Drept:
Specializarea Drept:
Discipline fundamentale :
 Drept constituţional şi instituţii publice
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Teoria generală a dreptului
Drept roman
Drept civil
Drept penal

Discipline de specialitate :
 Drept procesual civil
 Drept procesual penal
 Drept internaţional privat
 Drept comercial
 Dreptul comerţului internaţional
 Dreptul muncii şi securităţii sociale
 Drept administrativ
 Drept internaţional public
 Criminalistică
 Dreptul proprietăţii intelectuale
 Dreptul comunitar european
 Dreptul european al concurenţei
 Dreptul Mediului

Discipline complementare :
 Drept financiar
 Protecţia internaţională a drepturilor omului
 Criminologie / Sociologie juridică

Discipline de master :











Drept public
Drept privat
Stiinte penale
Procedură administrativă necontencioasă
Drept administrativ si contencios administrativ
Drept comunitar si institutii europene
Drept financiar si bancar
Protecţia internaţională a drepturilor omului
Dreptul mediului
Dreptul comunitar al mediului
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Specializarea Drept comunitar:
Alături de disciplinele juridice fundamentale, în planul de învăţământ trebuie
să figureze obligatoriu următoarele discipline:













Drept comunitar european  teoria generală
Drept instituţional comunitar
Relaţii şi organizaţii europene
Istoria construcţiei europene
Dreptul afacerilor comunitare
Dreptul social comunitar
Dreptul financiar şi fiscal comunitar
Dreptul asigurărilor în UE
Dreptul proprietăţii intelectuale
Dreptul comunitar al mediului
Dreptul comunitar al transporturilor
Politici comunitare

În structura planului de învăţământ trebuie să figureze disciplinele de limbi straine şi
educatie fizică.
Precizări privind succesiunea unor discipline:
 În anul I vor figura obligatoriu Teoria generală a dreptului, Dreptul
constituţional şi Dreptul roman.
 Dreptul Internaţional public va fi studiat după parcurgerea cursului de
Drept constituţional.
 Dreptul financiar va fi studiat după parcurgerea cursului de Drept
administrativ.
 Dreptul comercial român va fi predat după parcurgerea Dreptului civil în
întregime.
 Dreptul concurenţei va fi predat după parcurgerea Dreptului comercial.
 Dreptul comerţului internaţional va fi predat după parcurgerea Dreptului
comercial şi a Dreptului comunitar.
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 Dreptul internaţional privat va fi studiat după parcurgerea Dreptului civil,
Dreptului familiei, Dreptului procesual civil.
 Disciplina Criminalistică, ca şi Medicina legală poate fi studiată după
parcurgerea Dreptului penal şi a Dreptului procesual penal.
Ponderea disciplinelor obligatorii:
 Discipline obligatorii 70%
 Discipline opţionale 20%
 Discipline facultative 10%
Numărul de grupe pe disciplinele opţionale raportat la disciplinele obligatorii, pe
ani de studiu, trebuie să se raporteze la procentele de mai sus.
Programele analitice trebuie să cuprindă precizări asupra activităţilor de predare
(cursuri), a activităţilor de seminar şi a celor practice. De asemenea, vor fi făcute
precizări referitoare la scopul şi obiectivele disciplinei, a modului de evaluare, a
bibliografiei minimale şi a numărului de credite.
ID (învăţământul la distanţă) se va raporta la aceleaşi criterii privitoare atât la
conţinutul său, cât şi la formele de evaluare a pregătirii.

IV. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Planul de cercetare ştiinţifică va fi întocmit la nivel de catedre şi de facultate
urmărinduse corelarea domeniilor juridice investigate.
La activitatea ştiinţifică, alături de gradele didactice de specialitate, pot
participa specialişti, practicieni în domeniu, inclusiv studenţi.
Colaborarea cu facultăţ i de profil, fie din ţară, fie din străinătate, ca şi cu
Institutul de cercetări juridice, poate fi cuprinsă în planul de cercetare al fiecărei
facultăţi sau întrun plan separat.
Publicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice se va face în revistele
universităţilor (vezi Anale), în alte publicaţii proprii, în revistele "Dreptul",
"Dreptul comercial", "Dreptul penal", "Pandectele române", "Curierul judiciar"
ş.a.. Fiecare facultate va trebuie să aibă obligatoriu o revistă de specialitate sau o
serie în cadrul revistei universităţii.
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Asimilat cercetării ştiinţifice vor fi şi studiile, lucrările, consultaţiile solicitate
de Ministere de resort (Justiţie, Parchet, Interne, Educaţie şi cercetare) alte
ministere, agenţii guvernamentale şi nonguvernamentale, societăţi, fundaţii etc.,
inclusiv cele realizate pe bază de contract.
Sesiunile ştiinţifice trebuie organizate cel puţin o dată pe an, cu participarea
practicienilor şi specialiştilor în domeniu.
Veniturile realizate din cercetarea ştiinţifică vor avea regimul veniturilor extra
bugetare, prioritate în alocare având dezvoltarea cercetării.
V. BAZA MATERIALĂ
Baza materială trebuie să fie în concordanţă cu obiectivul procesului de
învăţământ juridic, potrivit criteriilor stabilite de lege.
Facultăţile de drept trebuie să aibă obligatoriu laboratoare de informatică şi de
criminalistică, iar acolo unde este posibil pot să fie înfiinţate şi laboratoare de
clinică judiciară.
Dotarea laboratoarelor trebuie să asigure pregătirea unei grupe de studenţi.
Sistemele informatice vor fi conectate la INTERNET, accesul fiind asigurat atât
la laboratorul de informatică, cât şi la catedre.
Bibliotecile vor dispune de un fond propriu de carte juridică, de abonamente la
revistele de specialitate menţionate mai sus, inclusiv de literatură juridică străină,
raportat la numărul de studenţi şi la ponderea formelor de învăţământ. De
preferinţă raportul carte/student, în special la disciplinele obligatorii ar trebui să
fie de 1/5.
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