
 

  

 
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2      curs 2 3.3  seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5      curs 28 3.6  seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat 1 
Examinări 2 
Alte activităţi ................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 33 
3.8 Total ore pe semestru 75 
3.9 Număr de credite 3 
 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Drept 
1.3 Departamentul Drept privat 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Sociologie juridică 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Dariescu Cosmin 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Dariescu Cosmin 
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare EVP 2.7 Regimul discipinei* OP 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum - 
4.2 De competenţe - 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
În situația întreruperii orelor tradiționale din pricina pandemiei, 
cursurile se vor desfășura prin platforma on-line, iar examenul se 
va da sub formă de grilă pe platforma E-learning 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

În situația întreruperii orelor tradiționale din pricina pandemiei, 
cursurile se vor desfășura prin platforma on-line. 



 

  

 
 

  
6. Competenţe specifice acumulate 
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 În urma parcurgerii cursului, studenţii se vor familiariza cu noţiunile fundamentale ale acestei 
discipline ( grup social, comunitate, instituţii sociale, regim politic, ordine socială şi ordine juridică, 
socializare şi integrare socială, control social, anomie, răspundere socială şi responsabilitate etc.), vor 
cerceta dreptul ca pe un fenomen social, născut de societate şi care influenţează societatea şi vor 
evalua nu doar textul, ci şi eficienţa socială a reglementărilor juridice. 
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În urma parcurgerii cursului, studenţii vor dobândi deprinderile necesare pentru dezvoltarea 
responsabilitiăţii sociale, pentru o mai bună integrare socială prin învăţarea valorilor grupurilor cărora 
le aparţin şi pentru combaterea actelor de devianţă. 
  

 

 
8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. DEFINIREA SOCIOLOGIEI ŞI 
SPECIALIZAREA EI 

Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

2. CONSTITUIREA SOCIOLOGIEI CA 
ŞTIINŢĂ 

Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

3. COMUNITĂŢI, GRUPURI , INSTITUŢII 
SOCIALE 

Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Acest curs îşi propune analizeze dreptul ca pe un fapt social, evidenţiind sursele evoluţiei şi 
influenţei dreptului asupra societăţii.   
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:  
 se familiarizeze cu noţiunile fundamentale ale acestei discipline (grup social, comunitate, 

instituţii sociale, regim politic, ordine socială şi ordine juridică, socializare şi integrare socială, 
control social, anomie, etc.); 

 să enumere diferenţele dintre răspunderea juridică şi răspunderea socială, ori 
responsabilitatea socială ; 

 să înţeleagă tipurile comportamentului deviant şi feluritele teorii prin care s-a încercat 
descoperirea cauzelor devianţei; 

 să diagnosticheze anumite realităţi ale societăţii româneşti contemporane cu ajutorul unor 
importante paradigme sociologice şi 

 evalueze nu doar textul, ci şi eficienţa socială a reglementărilor juridice 
 



 

  

 
 

4. SISTEME POLITICE, AUTORITĂŢI ŞI 
FUNCŢII PUBLICE 

Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

5. ORDINE SOCIALĂ ŞI ORDINE 
JURIDICĂ 

Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

6. SOCIALIZARE ŞI INTEGRARE 
SOCIALĂ 

Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

7. DEVIANŢA ŞI DELINCVENŢĂ 
Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

8. 

RESPONSABILITATE SOCIALĂ ŞI 
RĂSPUNDERE JURIDICĂ 
 

Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

9. CRIMA ORGANIZATĂ 
Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

10. SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ 
CONTEMPORANĂ 

Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

11.  FENOMENE DE NON DREPT 
Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

12. TEHNICI DE MANIPULARE ŞI 
FORMAREA OPINIEI PUBLICE 

Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

13. SOCIOLOGIA PROCESULUI-PARTEA 
I 

Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

14. SOCIOLOGIA PROCESULUI-PARTEA 
A II-A 

Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

1. Banciu, Dan, Sociologie juridică, Ipostaze şi funcţii sociale ale dreptulu,. Bucureşti, Editura Lumina Lex, 
2007. 

2. Carbonier, Jean, Sociologie juridique., 2e Édition. Paris, Quadrige/PUF, 2004. 
3. Ciucă Valerius M., Lecţii de sociologia dreptului, Iaşi, Editura Polirom, 1998. 
4. Mihăilă, Artur, Sociologia dreptului, Bucureşti, Editura Hamangiu, 2010. 
5. Nilă Stratone Cristiana Mirela, Sociologie juridică. Elemente de bază., Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2013. 
6. Stănilă Laura Maria, Sociologie juridică. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2017. 
7. Popescu,  Delia Ramona, Văduva, Cosmin Marian, Sociologie juridică. Clarificări conceptuale și 

aplicații, Editura Hamangiu, București, 2020. 
 

Referinţe suplimentare: 
8. Andrei Petre, Sociologie generală, Iaşi, Editura Polirom, 1997. 
9. Atkinson Sam (Ed. Senior), Sociologie. Idei fundamentale, București, Editura Litera, 2018. 
10. Bauman, Zygmunt, Hay, Tim, Gândirea sociologică, Bucureşti, Humanitas, 2008. 
11. Gusti Dimitrie,  Sociologie juridică. Culegere juridică, cu studiu introductiv, selectarea şi sistematizarea 

textelor de Ion Vlăduţ, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1997. 



 

  

 
 

12. Radu Gheorghe, Sociologie generală, București, Editura Pro Universitaria, 2017. 
13. Rădulescu Sorin M., Sociologia devianţei. Teorii, paradigme, arii de cercetare,  Bucureşti, Editura 

Victor, 1998. 
14. Schifirneţ Constantin, Sociologie, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 

2004; 
15. Selagea Petru, Sociologie juridică şi metodele ei de cercetare. Curs teoretico-aplicativ, Bucureşti, 

Editura Universităţii Independente „Titu Maiorescu”, 2003. 
16. Voinea Maria, Sociologie generală şi juridică, Bucureşti, Editura Sylvi, 2000. 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice)

1. Sinuciderea – formă de autoagresiune 
Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

2. Probleme actuale ale cercetării sociologice a 
homosexualităţii 

Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

3. Prejudecăţi şi discriminare 
Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

4. Violenţa împotriva copilului 
 

Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

5. Mass-media ca agent al socializării 
Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

6. Trăsături ale familiei contemporane 
Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

7. Violenţa domestică 
Prelegere, discuţii /Prelegere, 
discuţii on-line în caz de 
întrerupere a cursurilor clasice 2 ore 

Bibliografie 
1. Banciu, Dan, Sociologie juridică, Ipostaze şi funcţii sociale ale dreptulu,. Bucureşti, Editura Lumina Lex, 

2007. 
2. Carbonier, Jean, Sociologie juridique., 2e Édition. Paris, Quadrige/PUF, 2004. 
3. Ciucă Valerius M., Lecţii de sociologia dreptului, Iaşi, Editura Polirom, 1998. 
4. Mihăilă, Artur, Sociologia dreptului, Bucureşti, Editura Hamangiu, 2010. 
5. Nilă Stratone Cristiana Mirela, Sociologie juridică. Elemente de bază., Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2013. 
6. Selagea Petru, Sociologie juridică şi metodele ei de cercetare. Curs teoretico-aplicativ, Bucureşti, 

Editura Universităţii Independente „Titu Maiorescu”, 2003. 
 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Disciplina contribuie la formarea abilităților profesionale specifice în corelația cu standardele profesionale 
aplicabile profesiilor juridice. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs clasic Frecvenţă Liste de prezenţă 10 
10.5 Seminar/ Laborator Parcurgerea bibliografiei, Evaluare continuă şi 10 



 

  

 
 

 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
06.09.2020 Conf. univ. dr. Cosmin Dariescu Conf. univ. dr. Cosmin Dariescu 
  

 
 

Data avizării în departament Director de departament 
30.09.2020 Conf. univ. dr. Septimiu Panainte  

clasic participarea la dezbateri, 
dovedirea însuşirilor 
fundamentale 

evaluare sumativă, 
răspunsuri la seminar, 
referat, test de seminar 

10.6 Evaluare on-line în 
caz de întrerupere a 
cursurilor clasice 

Corectitudinea răspunsurilor Grile pe platforma E-
learning 90 

10.7 Seminar/ 
Laborator desfășurate 
prin aplicația Webex 
Meetings în caz de 
întrerupere a orelor 
tradiționale 

Parcurgerea bibliografiei, 
participarea la dezbateri, 
dovedirea însuşirilor 
fundamentale 
 

Evaluare continuă şi 
evaluare sumativă, 
răspunsuri la seminar, 
referat, test de seminar 
sub formă de grilă 
rezolvată on-line pe E-
learning. 

10 

10.8 Standard minim de performanţă 
Frecvenţă; parcurgerea bibliografiei; participarea la dezbateri la seminar, dovedirea însuşirii noţiunilor 
fundamentale/ parcurgerea bibliografiei; participarea la dezbateri la seminar, dovedirea însuşirii noţiunilor 
fundamentale (în cazul orelor on-line) 


