
FIŞA DISCIPLINEI  

An universitar 2020-2021 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  Drept și Științe Sociale 

1.3. Departamentul  Științe Juridice și Administrative 

1.4. Domeniul de studii Științe Juridice  

1.5. Ciclul de studii Licență  

1.6. Programul de studii Drept  

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Sociologie juridică 2.2. Cod disciplină DR I 15.3 

2.3. Titularul activității de curs BOGDAN Manole Decebal 

2.4. Titularul activității de seminar CORDOS ANA MARIA 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul II Tipul de evaluare 

(E - Examen) 
E 2.8. Regimul disciplinei 

(O – obligatorie, Op – 

opţională, F – 

facultativă)  

Op 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămâna 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învățământ 
56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 23 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activități ……. - 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore din planul de învățământ 56 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 4 Disciplina + 1 Competență = 5Credite 

Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Teoria Generală a Dreptului;  

4.2. de competențe 
Concepte și teorii juridice; Limbaj Juridic scris și oral, Definiții si clasificări   

4. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului Sală curs dotată cu tablă magnetică și cu Videoproiector/ 

Computer, conexiune internet, acces la platforme de 

învățământ online ”Microsoft Teams” 

5.2. de desfășurarea a seminarului/laboratorului Sală curs dotată cu tablă magnetică și cu Videoproiector/ 

Computer, conexiune internet, acces la platforme de 

învățământ online ”Microsoft Teams” 

5. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C6. (4/1 credite) Utilizarea legislației în vigoare în analiza situațiilor juridice și 

încadrarea corespunzătoare a fenomenelor sociale în norma juridică 

C6.1 Identificarea corectă a reglementărilor în vigoare și utilizarea raționamentelor 

juridice, cu valorificarea acestora în comunicarea profesională 

C6.2 Explicarea și interpretarea modului în care fenomenul juridic se intersectează cu 

situațiile de fapt (modul în care o situație de fapt dobândește semnificații în plan 

juridic) 

C6.3 Soluționarea problemei de drept pe care o ridică o situație de fapt, prin utilizarea 

raționamentelor juridice 



C6.4 Realizarea selecției corecte și argumentate între mai multe soluții care pot fi date 

unei situații de fapt 

C6.5 Elaborarea unui studiu și / sau proiect profesional pornind de la încadrarea 

juridică a unei situații de fapt 

Competențe transversale CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale 

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor 

specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Studierea disciplinei oferă posibilitatea studenților la drept de a înțelege legătura 

dintre comportamentele sociale ale indivizilor (cetățeni sau apatrizi) în raport cu 

ceilalți cetățeni cu administrația și ținând cont de normele de drept aplicabile, inclusiv 

de nevoia unor norme noi, care să reglementeze situații nou apărute și nereglementate. 

7.2 Obiectivele specifice Utilizarea limbajului de specialitate si a instrumentelor de logică juridică pentru 

explicarea şi interpretarea conceptelor şi teoriilor specifice domeniului ştiinţelor 

politice. 

8. Conținuturi 

 

8.1 Curs 

Metode de 

predare 

Observații 

Cursul 1 - SOCIOLOGIA JURIDICĂ – ŞTIINŢĂ SOCIALĂ vs. ȘTIINȚĂ JURIDICĂ 

1. Obiectul și definiția sociologiei. Specificul cunoașterii sociologice 

2. Empiric și teoretic în cercetarea sociologică 

3. Norma de drept element de corecție socială 

Prelegere, 

discuții 
2h 

Cursul 2 - OBIECTUL ŞI PROBLEMATICA SOCIOLOGIEI JURIDICE 

1. Sociologia generală și domeniile specializate ale sociologiei 

2. Sociologia juridică – domeniu distinct al sociologiei generale sau știință de graniță între 

Drept și Sociologie? 

3. Subiect și obiect în problematica definirii sociologiei juridice.  

4. Funcții și Metode ale sociologiei juridice 

5. Despre sociologia devianței 

Prelegere, 

discuții 
2h 

Cursul 3 - GENEZA ŞI EVOLUŢIA SOCIOLOGIEI JURIDICE 

1. Gândirea socio-juridică în antichitatea greco-romană 

2. Gândirea socio (sociologică) - juridică din epoca Renașterii până la constituirea 

sociologiei juridice ca disciplină sociologică autonomă 

3. Constituirea sociologiei juridice ca știință autonomă, specializată a sociologiei 

4. Dezvoltarea gândirii sociologică-juridică după constituirea sociologiei juridice ca 

disciplină științifică autonomă 

Prelegere, 

discuții 
2h 

Cursul 4 - SOCIOLOGIE JURIDICĂ ROMÂNEASCĂ 

1. Despre gândirea socio (sociologică)-juridică românească premergătoare constituirii 

sociologiei juridice ca știință autonomă 

2. Constituirea sociologiei juridice românești 

3. Teoria și cercetarea sociologică-juridică românească în cea de-a doua jumătate a 

secolului XX. 

Prelegere, 

discuții 
2h 

Cursul 5 - ORDINE SOCIALĂ ŞI ORDINE JURIDICĂ 

1.Ordine socială și norme sociale 

       1.1. Normele sociale și valorile sociale 

       1.2. Obiceiul și cutuma 

       1.3. Normele morale și normele juridice 

2. Ordine juridică și norme juridice 

3. Norme și sancțiuni 

       3.1. Norme sociale și norme juridice 

       3.2. Sancțiuni sociale și sancțiuni juridice 

4. Dreptul și controlul social 

5. Anomia versus ordine normativă 

Prelegere, 

discuții 
2h 

Cursul 6 - RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI RĂSPUNDERE JURIDICĂ 

1. Despre responsabilitate socială 

2. Despre răspundere juridică 

3. Responsabilitatea socială versus răspunderea juridică 

Prelegere, 

discuții 
2h 



Cursul 7 - FENOMEN ŞI PROCES SOCIAL vs. FENOMEN JURIDIC 

1. Fapte (anti)sociale și fapte juridice 

2. Fenomene, Procese și Relații sociale 

3. Fenomenele juridice  

Prelegere, 

discuții 
2h 

Cursul 8 - FENOMENE DE NON-DREPT 

1. Non-dreptul sau absența dreptului. Definirea fenomenului. 

2. Non-dreptul ca dat social sau alegere individuală. 

3. Fenomene de tip non-drept în societatea românească de după anul 1989. 

Prelegere, 

discuții 
2h 

Cursul 9 - Statul și Rolul Individului în societate 

1. Statul, Societatea și Norma de drept 

2. Socializarea și Sociabilitatea 

       2.1. Ce este socializarea 

       2.2. Tipuri de socializare 

       2.3. Agenții socializării 

           2.3.1. Familia 

           2.3.2. Grupurile de prieteni și de joacă 

           2.3.3. Școala 

           2.3.4. Mass-media și comunicarea în societate 

        2.4. Rolul socializării 

        2.5. Integrarea socială 

        2.6. Resocializare și reintegrare socială 

3. Personalitatea umană        

 3.1 Factorii ai personalității umane 

        3.1.1. Moștenirea biologică 

        3.1.2. Mediul fizic 

        3.1.3. Mediul cultural 

        3.1.4. Experiența de grup 

        3.1.5. Experiența personală 

3.2 Cultura juridică și personalitatea umană 

Prelegere, 

discuţii 
2h 

Cursul 10 - NORMATIVITATEA SOCIAL-JURIDICĂ ȘI COMPORTAMENTUL UMAN 

1. Comportamentul uman dezirabil și Normativitatea social-juridică 

2. Conformitate și deviantă 

3. Delincvența - formă particulară a devianței 

4. Delincvența juvenilă 

5. Rolul Sociologiei și al Dreptului în prevenirea și combaterea comportamentului 

delincvent 

Prelegere, 

discuţii 
2h 

Cursul 11 - METODE ŞI TEHNICI DE CERCETARE SOCIOLOGICO-JURIDICĂ 

1. Definirea termenilor 

2. Investigația sociologică-juridică 

3. Principii metodologice în cercetările sociologică-juridice 

4. Etapele investigației sociologică-juridice 

5. Tipuri de cercetări sociologică-juridice 

6. Metode, tehnici, procedee și instrumente de cercetare sociologică-juridice 

7. Ancheta sociologică-juridică 

8. Întrevederea sociologică-juridică 

9. Sondajul de opinie 

10. Analiza documentelor social-juridice 

11. Tehnica analizei conținutului documentelor social-juridice 

Prelegere, 

discuţii 
2h 

Cursul 12 VIOLENȚA ȘI SOCIETATEA 

1.Forme de violență 

2.Dimensiunea violenței 

3. ipuri, Forme și Perspective ale violenței 

 2h 

Cursul 13 – Violența domestică în familie  

1. Sociologia și Dreptul familiei  

- Evoluția familiei.  

- Tipurile de familii. caracteristici generale ale familiei. 

- Trăsăturile familiei contemporane. 

- Funcțiile familiei.  

 2h 



- Stiluri de viață alternative 

Cursul 14 - FENOMENUL DE CORUPŢIE ŞI CRIMA ORGANIZATĂ 

Corupția, statul și individul 

Solidar vs. Grup infracțional organizat 

Perfecționarea crimei prin grupuri organizate 

 2h 

Seminar   

1. Obiectul și definiția sociologiei. Specificul cunoașterii sociologice 

Despre legitățile sociologice 

Funcțiile sociologiei 

Surse de cunoaștere sociologică 

Lecturi, 

exerciții, 

dezbateri 

2h 

2. Sociologia juridică – frontieră a cunoașterii între Drept și Sociologie 

Metode și Funcții ale sociologiei juridice 

Exerciții, 

dezbateri 
2h 

3. Constituirea sociologiei juridice românești 

Teoria și cercetarea sociologică-juridică românească în cea de-a doua jumătate a 

secolului al XX-lea 

Lecturi, 

exerciții, 

dezbateri 

2h 

4. Fapte anti-sociale și fapte juridice 

Fenomene sociale; Procese sociale; Relații sociale 

Fenomenele juridice – tip aparte de fenomene sociale 

Lecturi, 

exerciții, 

dezbateri 

2h 

5. Dreptul o componenta normativ-juridică a socializării 

Rolul Dreptului ca factor de socializare în prevenirea și combaterea violenței în familie 

Socializarea, sociabilitatea și personalitatea umană 

Lecturi, 

exerciții, 

dezbateri 

2h 

6. Investigația sociologică-juridică 

Principii metodologice în cercetările sociologică-juridice 

Etapele investigației sociologică-juridice 

Tipuri de cercetări sociologic-juridice 

Metode, tehnici, procedee și instrumente de cercetare sociologic-juridice 

Ancheta sociologică-juridică 

Întrevederea sociologică-juridică 

Sondajul de opinie și Analiza documentelor social-juridice 

Lecturi, 

exerciţii, 

dezbateri 

4h 

7. Sociologia familiei și Dreptul familiei 

Tipurile de familii. caracteristici generale ale familiei. 

Trăsăturile familiei contemporane. 

Funcțiile familiei. Stiluri de viață alternative 

Violența domestică în familie 

Lecturi, 

exerciţii, 

dezbateri 

2h 

8.Delincvența ca formă de devianță penală  3h 

9.Crima și criminalitatea – cadru problematic în sociologia juridică  3h 

10.Răspundere juridică în raport cu responsabilitatea socială  2h 

11. Fenomenul de corupţie şi crima organizată  4h 

8.3.1Bibliografie Obligatorie: 

1. Laura Maria Stănilă, Sociologie Juridică, Curs Universitar, Editura Universul Juridic, București, 2017, 293 

pag. 

2. Mirela Cristina Nilă Stratone, Sociologie juridică. Elemente de bază, Editura Hamangiu, 2013, 150 pag. 

3. Banciu Dan, Elemente de sociologie juridică, Editura Lumina Lex Bucureşti, 2000 

4. Popa N., Mihăilescu I., Eremia M., Sociologie juridică, Editura Universității din București, Bucureşti, 2003 

5. Ștefan Deaconu, Sociologie Juridică - Curs Univeristar, Universitatea Bucuresti, Facultateea de Drept, 2011 

 

8.3.2 Bibliografie Facultativă: 

6. Pânzaru Ciprian, Dimensiuni socio-juridice ale agresiunilor neconvenţionale, Editura Eurostampa, Timişoara, 

2007 

7. Radulescu S. Banciu D. - Sociologia crimei şi criminalităţii, Editura Şansa, București, 1996. 

8. Popa V. Dragan I. Lapadat L. - Psihosociologie juridică, Editura Ştiinţifică, București, 1999 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor  disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor  profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina oferă studenților posibilitatea înțelegerii contextuale a sociologiei juridice ca ramură a științei sociologice 

care măsoară comportamentele umane în raport cu normele juridice. În evoluția societății, persoanele private 

evoluează și în comportament. Modificarea de comportament produce anumite abateri care intră în coliziune cu 



respectarea normelor sociale, timp în care se constată că anumite acțiuni nu sunt sancționate de prevederile legii 

existente. Pentru a corecta aceste abateri, inițiativa legislativă trebuie să țină cont de un barometru sociologic din care 

să rezulte amploarea fenomenului, impactul în societate și încadrarea noului act normativ în obligațiile active și 

pasive ale statului pentru a oferi garanții constituționale cetățenilor. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 80% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Test de evaluare 5% 

 Activitate la seminar Dezbateri și proiecte 5% 

Activități la curs 

(referate/ eseuri/ 

traduceri/proiecte) 

Verificare pe parcurs 

Participare conferințe 

Referate tematice/ 

articole/dezbateri 

10% 

 -  

10.6 Standard minim de performanță:  

Descrierea modalității practice la evaluarea finală:  

Situația nr.1 (evaluare în mediul virtual pe platforme informatice): Examen oral axat pe răspunsul la 3 

întrebări ce se regăsesc pe un bilet de examen ales aleatoriu de către studentul examinat, care va indica 

numărul ales. Răspunsul la fiecare întrebare va fi notat cu câte 1,2,3 puncte, în funcție de atingerea 

gradului de înțelegere a problemei. Pentru prezență se adaugă un punct din oficiu.  

Situația nr.2 (evaluare clasică în cazul revenirii la normalitatea socială, ca urmare a sistării situației de 

urgență/alertă din cauza riscului generat de epidemii/pandemii):  

Lucrare scrisă descriptivă cu trei subiecte a câte 3 puncte fiecare și un punct din oficiu, respectându-se 

procedura de la situația nr.1. 

 

Punctajul cumulat obținut la notarea celor trei răspunsuri va fi ponderat cu 80%, generând o notă 

maximă 8 (opt) pentru cunoștințe teoretice. Studenții care au manifestat prezență activă la cursuri și 

seminarii potrivit descrierii de la punctul 10.5, se califică pentru punctajul de 20%, ce poate fi realizat prin 

testul de evaluare pe parcursul semestrului trecut, dezbateri la sesiunile online de curs și seminarii, precum 

și elaborarea/susținerea și publicarea unor referate tematice sau articole. 

Exemplu de calcul a evaluării: A. Examinarea formată din 3 întrebări la care se răspunde pentru fiecare 

subiect cu ”Foarte bine”, generează 3 puncte x 3 răspunsuri = 9 puncte + un punct din oficiu = 10 puncte x 

0,8 rezultă nota 8.00 pentru cunoștințele teoretice. 

B. Participarea la seminarii, dezbateri, referate tematice, articole poate aduce până la 10 puncte, care vor fi 

ponderate cu 20%.  

Exemplu de calcul a evaluării participării interactive, practice pe parcursul semestrului: Un student care a 

elaborat un articol pentru o sesiune de comunicări științifice are referatul notat cu ”10” și ponderat cu 20% 

va avea o mărire a notei cu 2 puncte. În acest caz, evaluarea finală va fi notată cu 8 + 2 = nota 10. 

Cerințe minime pentru Nota 5: Studentul trebuie să dovedească însușirea minimă a materiei. Lucrarea sau 

răspunsurile să nu conțină erori grave de limbaj și exprimare juridică. Activitate minimă prin prezență la 

curs si seminar de 20%. Atitudinea studentului în timpul participării online la cursuri și seminarii, respectiv 

pe timpul examinării să fie asumată cu decență și bun-simț, respectând colegii, programul și instrumentele 

puse la dispoziție pentru comunicare. 

Cerințe pentru Nota 10: Răspuns corect la toate cele trei subiecte din examinarea cunoștințelor teoretice. 

Activitate practică, participativă susținută în timpul semestrului. Referat/articol prin care se dovedește 

cunoașterea unor elemente din bibliografia indicată și stăpânirea limbajului de specialitate. 
 

Data completării   Semnătura titularului de curs                         Semnătura titularului de seminar 

30.09.2020              Lect.Univ. Dr. Bogdan Manole Decebal                                Asist. Univ Dr.  Cordos AnaMaria     

 

 

 

Data avizării în catedră         Semnătura director de departament 

……………………….                   Conf. univ. dr. Cetean-Voiculescu Laura 


