
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  Drept şi Ştinţe Sociale 

1.3 Departamentul DPPD 

1.4 Domeniul de studii Stiinţe ale Educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6  Programul de studii/ Calificarea Management educaţional 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei LEGISLAŢIE ŞCOLARĂ ME 2404 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei A 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care curs 1 din care seminar/laborator 1 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 2 din care curs 1 din care seminar/laborator 1 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi.... 0 

3.7. Total ore studiu individual 28 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru  56 

3.10  Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 
 Nu sunt 

  

4.2  de competenţe 
  

  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Participare activă  

5.2  de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Lectura bibliografiei recomandate 

 Documentare suplimentară 

 Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate  

 Participare activă 

6. Competenţe specifice acumulate  
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C1.4 Raportarea la norme, la standarde si la obiective curriculare în analiza si evaluarea documentelor 

școlare oficiale, sau pentru autoevaluarea celor proiectate. 

C5.2 Promovarea corectitudinii si justiției si adoptarea unor practici anti-discriminatorii cu privire la gen, 

rasa, vârsta, religie si cultural. 
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 CT1 Aplicarea principiilor si a normelor de deontologie profesionala, fundamentate pe optiuni 

valorice explicite, specifice specialistului în stiintele educației 

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



7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 

- Familiarizarea cu principalele acte normative şi norme juridice care reglementează activitatea de 

educaţie, învăţământ şi cercetare 

7.2 Obiectivele 

specifice 
- Cunoaşterea celor mai importante noţiuni şi concepte juridice 

- Formarea unor competenţe de muncă cu legea şi interpetarea corectă a normelor juridice 

8. Conţinuturi 

Curs 
Metode de 

predare 

Observaţii 

Partea I generală: Normele juridice 
Prelegere,  

Conversaţie, 

Dezbatere 

 

Partea I generală: Izvoarele dreptului 
Prelegere,  

Conversaţie, 

Dezbatere 

 

Partea I generală: Raporturile juridice 
Prelegere,  

Conversaţie, 

Dezbatere 

 

Partea I generală: Respectarea dreptului şi răspunderea juridică 
Prelegere,  

Conversaţie, 

Dezbatere 

 

Partea a II-a Specială: Dispoziţiile constituţiei cu aplicabilitate în domeniul 

educaţiei şi învăţământului 

Prelegere,  

Conversaţie, 

Dezbatere 

 

Partea a II-a Specială: Legea educaţiei naţionale 
Prelegere,  

Conversaţie, 

Dezbatere, 

 

Partea a II-a Specială: Legislaţie din domeniul dreptului muncii de interes în 

domeniul managementului educaţional 

Prelegere,  

Conversaţie, 

Dezbatere 

 

Bibliografie 

Cursuri, tratate, monografii: 

Bărbulescu Elena, Belemir Radovan- Educaţie şi reintegrare socială, Editura Scrisul românesc, 

Craiova, 1987; 

Beleiu Gh., Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Ediţie revăzută şi 

adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2001; 

 Cetean-Voiculescu Laura, Drept în asistenţă socială, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007, 

Ghimpu S., Ticlea A., Dreptul muncii, Editura All, Bucureşti 2000; 

 Herlea Cornel, „Drept civil. Teoria generală. Instituţiile fundamentale ale dreptului civil”, 

 Editura Petroşani, 2003, pag. 64-69; 

 Santai Ioan, „Introducere în studiul dreptului”, Ofice Service Center International, Sibiu,  1995. 

 Legislaţie 

 Constituţia României; 

 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului; 

 Legea nr. 272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

 Codul muncii; 

 Codul muncii comentat şi adnotat; 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Temele pentru aplicaţii: Masteranzii au posibilitatea să 

aleagă şi alte aplicaţii în domeniile lor de interes, decât cele 

enunţate mai jos, cu condiţia să facă parte din conţinutul prezentei 

discipline de studiu. 

Din capitolul I 

1. Prin ce trăsături se particularizează normele juridice de 

normele sociale, în general? 

2. Arătaţi criteriile de clasificare ale normelor juridice şi 

exemplificaţi fiecare categorie. 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

 



Din capitolul II 

3. Caracterizaţi Legea, ca act normativ al organelor de stat. 

4. Enumeraţi şi definiţi izvoarele de drept. 

5. Caracterizaţi actele normative emise de Guvernul României. 

6. Analizaţi decretele prezidenţiale, ordinele şi instrucţiunile 

miniştrilor, actele normative ale administraţiei publice 

localeşi tratatele internaţionale, ca izvoare de drept. 

7. Analizaţi obieceiul juridic sau cutuma şi regulile de 

convieţuire sociale ca izvoare indirecte ale dreptului. 

8. Analizaţi practica judiciară şi doctrina ca izvoare indirecte 

ale dreptului. 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

 

Din capitolul III 

9. Prin ce se particularizează raporturile juridice din punctul de 

vedere al noţiunii şi al trăsăturilor caracteristice raportat la 

norma socială? 

10. Care sunt categoriile de subiecte ale raportului juridic, ca 

elemente constitutive ale acestuia? 

11. Prin ce se caracterizează conţinutul şi obiectul raportului 

juridic, ca elemente constitutive ale acestuia? 

12. Clasificaţi şi exemplificaţi fiecare categorie de drepturi şi 

obligaţii. 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

 

Din capitolul IV: 

13. Care sunt cele două elemente care determină răspunderea 

juridică şi cum pot fi definite? (legalitatea şi ordinea de 

drept) 

14. Analizaţi condiţiile răspunderii juridice. 

15. Enumeraţi şi definiţi cauzele care exclud caracterul ilicit al 

faptei? 

16. Analizaţi cauzele care înlătură răspunderea juridică. 

17. Care sunt formele răspunderii juridice? 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

 

Din capitolul V: 

18. Alegeţi un principiu constituţional cu aplicabilitate în 

domeniul educaţiei sau învăţământului şi îl analizaţi. 

(aplicaţie multiplă) 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

 

Din capitolul VI: 

19. Care sunt principiile care guvernează educaţia naţională 

cuprinse în legea specială? 

20. Ce prevede Legea educaţiei naţionale privitor la diplome, 

acte de studii şi limba în care se desfăşoară procesul de 

învăţământ în România? 

21. Ce prevede legea specială cu privire la finanţarea educaţiei 

naţionale? 

22. Ce semnifică învăţământul general obligatoriu, dar 

personalitatea juridică a unutăţilor de învăţământ? 

23. Cum se realizează predarea religiei în şcoli? 

24. Care este structura sistemului naţional de învăţământ 

preuniversitar? 

25. Prin ce se caracterizează programul şcoala după şcoală? 

26. Care este reţeaua şcolară, descrisă astfel de legea educaţiei 

naţionale? 

27. Ce reprezintă curriculumul învăţământului preuniversitar, în 

concepţia legii educaţiei naţionale? 

28. Ce prevederi conţine legea educaţiei naţionale cu privire la 

evaluarea rezultatealor învăţării? 

29. Cine sunt beneficiarii educaţiei, în concepţia legii educaţiei 

naţionale? 

30. Care sunt organele care exercită conducerea sistemului şi a 

unităţilor de învăţămânr şi care sunt principalele atribuţii ale 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

 



acestora? 

31. Cum se realizează finanţarea şi baza materială în 

învăţământul preuniversitar îân concepţia legii educaţiei 

naşionale? 

32. Care sunt principiile prevăzute de legea educaţiei naţionale 

privitor la sistemul naţional de învăţământ superior? 

33. Ce înseamnă autonomia universitară şi rîspunderea publică 

în privinţa învăţământului superior din România, în 

concepţia legii educaţiei naţionale? 

34. Care sunt elementele comunităţii universitare şi prin ce se 

caracterizează? 

35. Cum sunt organizate studiile universitare? 

36. Prin ce se caracterizează admiterea şi examenelor de 

finaliazare a studiilor în învăţământul superior? 

37. Ce sunt creditele de studii? 

38. Care sunt principalele caracteristici ale studiilor universitare 

de licenţă? 

39. Care sunt principalele caracteristici ale studiilor universitare 

de masterat? 

40. Care sunt prinicipalele caracteristici ale studiilor universitare 

de doctorat? 

41. Care sunt prinicipalele caracteristici ale programelor 

postdoctorale? 

42. Ce înţelegeţi prin promovarea universităţii centrate pe 

student? 

43. Care sunt atribuţiile Senatului Universităţii? 

44. Dar ale rectorului universităţii? 

45. Dar ale Consiliului de administraţie? 

46. Dar ale decanului? 

47. Dar ale şefului de departament? 

48. Ce anume reglementează statutul personalului didactiv din 

învăţământul preuniversitar? 

49. Ce reprezintă formarea iniţială şi continuă din cuprinsul 

carierei didactice? 

50. Care sunt funcţiile didactice şi funcţiile didactice auxiliare? 

51. Care sunt funcţiile de conducere, îndrumare şi control? 

52. Care sunt principalele drepturi şi obligaţii ale cadrelor 

didactice conform capitolului referitor la statutul 

personalului didactic din legea educaţiei naţionale? 

53. Caracterizaţi statutul personalului didactic şi de cercetare din 

învăţământul universitar, potrivit legii educaţiei naţionale. 

54. Ce reprezintă conceptul de ănvăţare pe tot parcursul vieţii, în 

concepţia legii educaţiei naţionale? 

Din capitolul VII: 

55. Care sunt cele două forme în care poate fi prestată munca 

unui individ? 

56. Caracterizaţi la modul general dreptul muncii. 

57. Care sunt trăsăturile raportului juridic de muncă? 

58. Care sunt principiile dreptului muncii? 

59. Care sunt prinicpalele caracteristici ale contractului 

individual de muncă? 

60. Prin ce se caracterizează încheierea cpntractului individual 

de muncă? 

61. Care sunt actele necesare încheierii contractului indiviadual 

de muncă? 

62. Analizaţi durata de muncă. 

63. Care sunt formele de organizare a muncii? 

64. Caracterizaţi concediile. 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

 



65. definiţi salarizarea şi descrieţi principiile acesteia. 

66. Care sunt formele şi elementele salariului? 

67. Descrieţi modalităţile de salarizare şi salariul minim 

garantat. 

68. Prin ce se caracterizează plata salariului şi impozitul pe 

veniturile din salarii? 

69. Care sunt contribuţiile obligatorii pentru salariaţii bugetari? 

70. Analizaţi răspunderea disciplinară. 

71. Analizaţi sacţiunile disciplinare. 

Bibliografie 

Cursuri, tratate, monografii: 

Bărbulescu Elena, Belemir Radovan- Educaţie şi reintegrare socială, Editura Scrisul românesc, 

Craiova, 1987; 

Beleiu Gh., Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Ediţie revăzută şi 

adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2001; 

 Cetean-Voiculescu Laura, Drept în asistenţă socială, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007, 

Ghimpu S., Ticlea A., Dreptul muncii, Editura All, Bucureşti 2000; 

 Herlea Cornel, „Drept civil. Teoria generală. Instituţiile fundamentale ale dreptului civil”, 

 Editura Petroşani, 2003, pag. 64-69; 

 Santai Ioan, „Introducere în studiul dreptului”, Ofice Service Center International, Sibiu,  1995. 

 Legislaţie 

 Constituţia României; 

 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului; 

 Legea nr. 272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

 Codul muncii; 

 Codul muncii comentat şi adnotat; 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Studiile de caz vor fi viza legătura dintre dezvoltarea socială, dezvoltarea economică şi activitatea de 

educație și învățământ din perspectivă legislativă.  
 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.1Curs 

Volumul şi corectitudinea cunoştinţelor Lucrare scrisă 40 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Originalitatea Lucrare scrisă 10 

10.2 Seminar/laborator 
Susţinerea unui referat  Fişă de evaluare seminar 20 

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 10 

10.3 Standard minim de performanţă obținerea notei minim 5 pentru promovare examen. 

 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 

Data completării       Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de seminar 

 

______________                  ______________________                _________________________ 

 

 

Data avizării în Departament                                                     Semnătura Directorului de Departament 

 

______________                                                                                  ______________________                 


