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FISA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei DREPTUL NOILOR TEHNOLOGII 
Codul 
disciplinei 

D.D.4.8.40 

Anul de studiu IV Semestrul* 8 Tipul de evaluare finală (E / V / C) C 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DS 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} F Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 36 Total ore studiu individual 56 Total ore pe semestru 92 

Titularul disciplinei Lector univ. dr. NICOLAE-DRAGOŞ COSTESCU – curs şi seminar 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 

  

Facultatea DE DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de învăţământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  

14_saptămâni x 2_h_curs pe săptămână) 

Departamentul DE DREPT PUBLIC 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 36 12  24  

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

 

 

Recomandate 

 

 

 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 2  8. Pregătire prezentări orale 0 

2. Studiu după manual, suport de curs 8  9. Pregătire examinare finală 8 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

6  12. Documentare pe INTERNET 10 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 10  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control 2  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 56 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa 
specializării) 

Competenţe 

specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei) 

- înţelegerea sensului sintagmei „dreptul noilor tehnologii” 
- înţelegerea corelaţiei dintre noile tehnologii şi drept  
- cunoaşterea evoluţiei istorice şi a sistemului surselor dreptului noilor tehnologii 
- cunoaşterea aplicabilităţii dreptului la noile tehnologii  

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

- analiza problemelor privind protecţia juridică a drepturilor de autor pentru 
programe, date, baze de date, sisteme, opere de creaţie realizate cu ajutorul 
calculatorului; 
- analiza problemelor legate de semnătura electronică si aplicaţii practice 
- analiza problemelor legate de comerţul electronic 
- analiza specificităţii infracţiunilor informatice 
- interpretarea protecţiei datelor cu caracter personal 

- analiza problemelor legate de identitatea virtuala 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare 
şi de aplicare) 

- capacitatea de înţelegere a problemelor specifice documentelor electronice 
- capacitatea de sesizare a modalitatilor de săvârşire a infracţiunilor informatice 

- corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică  

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de 
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii 
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / 
valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / 
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / 
angajarea  în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi 
similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

- înţelegerea importanţei utilizării corecte şi eficiente a dreptului în domeniul 
informaticii 
- manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de utilizarea metodelor 
moderne in domeniul dreptului 
- formarea unei atitudini critice faţă de legislaţia, jurisprudenţa naţională şi 
internaţională 
- capacitatea de a fi receptiv la evoluţiile rapide ale dreptului noilor tehnologii 
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Tabla de materii 

     

 Teme pentru curs/seminar 

1.Prezentarea conţinutului cursului şi a regulilor de participare şi 

absolvire: dreptul noilor tehnologii - obiect de studiu, disciplină 

aplicativă. 

2. Protecţia juridică a drepturilor de autor pentru programe, date, baze 

de date, sisteme, opere de creaţie realizate cu ajutorul 

calculatorului. 

3. Documentul electronic şi semnătura electronică.  

4. Comerţul electronic; încheierea contractelor prin mijloace 

electronice, informare şi cumpărături prin Internet, publicitate, 

marketing, utilizarea instrumentelor de plată electronică, începerea 

unei afaceri pe Internet. 

5. Infracţiunile informatice. 

6.Libertatea informaţiei şi protecţia datelor cu caracter personal 

prelucrate cu calculatorul.  

7.Identitatea virtuală. 

8.Jurisdicția în mediul online 

 
 

Bibliografia 
 
 
 

1. Daniela Garaiman – Dreptul şi informatica, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2003. 

2. Mariana Zainea, Raluca Simion – Infracţiuni în domeniul informatic. Culegere 

de practică judiciară, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009. 

3. I. Vasiu, L. Vasiu - Informatică juridică şi drept informatic, Ed. Albastră, Cluj-

Napoca, 1997. 

4. V.V. Patriciu, I. Vasiu, Ş.G. Patriciu - Internetul şi dreptul, Ed. ALL BECK, 

Bucureşti, 1999. 

5. Octavia Spineanu-Matei, Dragoş Bogdan, Viorel Ros – Dreptul de autor si 

drepturile conexe, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005. 

6. Maxim Dobrinoiu – Infracţiuni în domeniul informatic, ed. C.H. Beck, 

Bucureşti, 2006 
7. Adrain Mihai Hotca, Maxim Dobrinoiu – Infracţiuni prevăzute în legi speciale. 

Comentarii şi explicaţii, ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010 

8. Arnaud-F Fausse - La signature electronique, Dd. Dunod, 2001 
9. Isabelle Renard, Vive la signature electronique!, Ed. Delmas, 2002 
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Lista materialelor 
didactice 
necesare 

 
- note curs şi seminar 

- suport electronic de curs 

- lucrări consultate în bibliotecă 

- acces Internet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Data completării: 27.09.2017    Semnătura titularului: ____________________ 

 
La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

60 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control  20 

- testarea continuă pe parcursul semestrului  

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 20 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 

şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
  
Verificarea constă 3 părţi: 1) lucrări de control anunţate (tip grilă, pe platforma de învăţământ la distanţă), 
programate pe parcursul anului (20%); 2) realizarea şi susţinerea referatelor (cel puţin 2) (20%); 3) colocviu sub 
forma unei lucrări scrise cu întrebări referitoare la dreptul noilor tehnologii (60%) 
 

Cerinţe minime pentru nota 5 (calificativ ADMIS) 
(sau cum se acordă nota 5) 

. să obţină cel puţin NOTA 5 din aplicarea ponderilor în notarea celor 3 mari capitole de evaluare expuse mai sus 

. activitate minimă în timpul semestrului (participare la toate lucrările de control anunţate + realizarea tuturor 
referatelor + maximum 3 absenţe la seminariile/lucrările practice în laborator – condiţii pentru a participa la 
verificarea finală) 

 


