
 

 

Codul disciplinei DOP.3.2.07.2 Semestrul 6 Numărul de credite 3 

 

Facultatea DREPT 
 
 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă DREPT 
 
 Total SI ST SF L P 

Programul de studii de 
licenţă  

DREPT 
 
 75 61  14   

 

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 
complementară, domeniu, specialitate) 

DC 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DO 

 

Discipline anterioare 
Condiţionate - 

Recomandate - 

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general 

Familiarizarea studentului cu principalele reglementări legale în vigoare, de referinţă 

 pentru domeniul noilor tehnologii, precum și familiarizarea studentului cu domeniile 

 în care se intersectează dreptul cu noile tehnologii. 

Obiective specifice 

 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: 

1. acceseze, interpreteze și aprofundeze legislaţia naţională, europeană şi 

internaţională 

 aplicabilă noilor tehnologii; 

2. dobândească o mai bună înţelegere a elementelor de cultură a mediului virtual în  

raport cu dinamica lumii moderne în domeniul dreptului; 

3. cunoască și să aplice terminologia şi conceptele de bază specifice din sfera noilor 

 tehnologii. 

Competențe profesionale: 

- Utilizarea adecvată a conceptelor ce derivă din corelarea dreptului cu noile tehnologii; 
- cunoaşterea evoluţiei istorice şi a sistemului surselor dreptului noilor tehnologii; 
 - cunoaşterea aplicabilităţii dreptului la noile tehnologii 

 
Competenţe transversale 

- Realizarea de corelații interdisciplinare în mod eficient și responsabil, cu respectarea 
regulilor deontologice specifice domeniului juridic; 
- Aplicarea tehnicilor ce derivă din noile tehnologii (specifice domeniului juridic, dar și  
interdisciplinare); 
- Corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică; 
- Formarea capacității de analiză profundă a problemelor juridice ce se află la 
intersecția cu noile tehnologii.  

Anexa 3 IFR 2022-2023 
FIŞA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei DREPTUL NOILOR TEHNOLOGII 



 

Conţinutul activităţilor 
(SI, ST, SF, L, P) 

I. Studiu individual prin materiale specifice ID/IFR – 2 

ore/activitate 

1. Notiuni introductive referitoare la dreptul noilor tehnologii (e.g.obiect de studiu, 

terminologie specifică,  digitalizare si digitizare in drept etc.). 

2.Cadrul legislativ - international, european, national. Noile tehnologii – aspecte 

jurisprudențiale. 

3. Statul de drept in era digitalizarii. 

4. Protectia datelor cu caracter personal (e.g. reguli aplicabile pe internet, dreptul la 

uitare, portabilitate si utilizare post-mortem).  Drepturile mele în lumea virtuală.  

5. Instrumente de plată electronică și protecția consumatorului (e.g. bitcoin, blockchain 

etc.). 

6. Documentul electronic și semnătura electronică. 

7. Drepturile și libertățile fundamentale în fața noilor tehnologii (e.g viața privată). 

8. Identitatea virtuală. 

9. Inteligența artificială 

10. Regimul juridic al postei electronice si al platformelor de socializare. 

11. Cybercriminalitate și cyberterorism. 

12.Aspecte procesuale (soluționarea litigiilor on-line, competență, jurisprudenta, 

solutii). 

13. Impactul noilor tehnologii asupra profesiilor juridice. 

14. Elemente de noutate în dreptul noilor tehnologii. Tendințe și perspective. 

 

II. Seminar (2 ore/activitate) 

 

1. Dezbaterea și analiza unor decizii din jurisprudența Curții europene a drepturilor 

omului, instanțelor constituționale, instanțelor supreme din alte state. 

2. Analiza punctuală a unor drepturi și libertăți fundamentale aflate la intersecția cu 

noile tehnologii. 

3. Dezbateri privind respectarea protocoalelor GDPR. 

4. Aplicații ale inteligenței artificiale în justiție. 

5. Dezbateri privind cybercriminalitatea. 

6. Dezbateri privind aspecte procesuale referitoare la soluționarea litigiilor on-line.  

7. Profesiile juridice și evoluția lor în fața noilor tehnologii. 

 

 
 
 
 
 



 
Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice, EVP-evaluare 
pe parcurs) 

EVP 

Stabilirea notei  finale 
(procente) 

- evaluare finală  

- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.  100%  

- teste pe parcursul semestrului  

 

Se 
consideră 
promovat 
studentul 
care obține 
cel puțin 
nota 5 
(cinci). 

 

Lista materialelor 
didactice necesare 
(suport de curs, ghid de 
studiu etc.) 

Suport de curs. 

 

Bibliografia recomandată 

Bibliografie obligatorie: 

Iftimiei Andra, Dreptul noilor tehnologii, Ed. Universul Juridic, București,  în curs de 

apariție. 

 

Bibliografie suplimentară: 

1.  Revista Dreptul Noilor Tehnologii 

2. Nicolae Pană, E-Agora. Impactul noilor tehnologii asupra dezvoltarii dreptului. 

Participarea electronica directa a cetateanului la procesul legislativ, Ed. Hamangiu, 

București, 2020. 

3.  Mathieu Labonde, Lou Malhuret, Benoît Piédallu, Axel Simon, Internet et libertés, 

Ed. Vuibert, Paris, 2022.  

4.  Bénédicte Bévière-Boyer, Dorothée Dibie, Numérique, droit et société, Ed. Dalloz, 

Paris, 2022. 

5. Marise Cremona, New Technologies and EU Law, Ed. Oxford University Press, 

2017. 

6.  Marcelo Corrales, Mark Fenwick, Nikolaus Forgó,  New Technology, Big Data and 

the Law, Ed. Springer, 2017. 

 

Referințe normative: 

 Legislație și acte normative relevante pentru evoluția noilor tehnologii (sursele vor 

fi recomandate pe parcurs). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Coordonator de disciplină 
Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

Lect. dr. Andra IFTIMIEI  

Legendă: SI – studiu individual ; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi 
de laborator, lucrări practice; P – proiect; 
 
 
Data completării: 15.09.2022 

Data avizării în department: 23.09.2022 

 
                                                                   Avizat: 

           Prodecan pentru activitatea academică și relația cu studenții  
                                                                                                Lect. dr. Mihai DUNEA 
 

 


