
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2019/2020 

 
Anul de studiu III/ Semestrul I 

 
Legendă: 
-scris cu negru - formatul standard al fișei disciplinei (conform OM 5703/2011, Anexa 3: 31-33). 
-scris cu albastru - sugestii operaționale pentru elaborarea fișei. 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

1.3. Departamentul  ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE 

1.4. Domeniul de studii DREPT 

1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6. Programul de studii/calificarea* DREPT/ avocat – 261101, jurisconsult – 261102, consilier juridic – 
261103 

* pentru a specifica aspectele legate de calificare, vor fi trecute codurile COR și/sau denumirile profesiilor cărora se adresează 
programul de studii (conform  mențiunilor din Planul de învățământ). 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Dreptul proprietăţii intelectuale 2.2. Cod disciplină DR III 5.1. 

2.3. Titularul activităţii de curs   Mircea Criste 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Gligor Raluca-Clarisa 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

C 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

Op 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

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

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

58 din care: 3.5. curs 29 3.6. seminar/laborator 29 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 17 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17 

Tutoriat - 

Examinări 4 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore din planul de învăţământ* 42 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite** 4 

* 3.8. = 3.4. + 3.7.; numărul total de ore pe semestru trebuie calculat în funcție de nr. de credite (3.9.) și de volumul de muncă 
aferent unui credit (1 credit = 25 ore conform Ghidului de aplicare a ECTS). 
** 3.9. = numărul de credite prevăzut a fi atribuit disciplinei prin planul de învățământ. 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Videoproiector samd 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă samd 

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1 (3/1) Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 
juridic 
C2. (3/1) Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 
C5. (3/1)  Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o 
problemă de drept concretă 

Competenţe transversale  

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



7.1 Obiectivul general al disciplinei Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în 
domeniul juridic şi utilizarea concepte şi teorii pentru explicarea şi 
interpretarea textelor de lege (normelor juridice) naţionale, europene şi 
internaţionale 
 
 

7.2 Obiectivele specifice Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris şi oral, şi a instrumentelor 
de logică juridică pentru explicarea şi interpretarea conceptelor şi teoriilor 
specifice domeniului dreptului. 
 Utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică 
juridică, în elaborarea unor argumentări specifice domeniului, în scris şi 
oral. 
 Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, 
teoriilor şi metodelor consacrate în domeniul juridic. 
 Folosirea limbajului juridic de specialitate în elaborarea proiectelor 
profesionale. 
 Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în 
studiul dreptului. 
 Utilizarea conceptelor şi teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea şi 
interpretarea textelor de lege (normelor juridice) naţionale, europene şi 
internaţionale. 
 Aplicarea teoriilor, a principiilor şi a conceptelor într-un context determinat 
Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificări 
şi a unor delimitări conceptuale. 
 Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor şi 
metodelor specifice dreptului 
 
 
 
 

 
 
8. Conţinuturi* 

8.2. Seminar - laborator Metode de predare Observaţii  

S1 - NOTIUNI INTRODUCTIVE Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la curs,  
Discuţia dirijată 

2 ORE 
 

S2 - DREPTURILE DE AUTOR Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la curs,  
Discuţia dirijată 

2 ORE 
 

S3 - APĂRAREA DREPTULUI DE AUTOR Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la curs 
Exerciţii 
Discuţia dirijată 

2 ORE 
 

S4 - DREPTURILE CONEXE DREPTULUI DE 

AUTOR 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la curs, 
Analiză şi soluţionare de 
speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE 
 

S5 - REGIMUL JURIDIC AL BREVETELOR 

DE INVENȚIE 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la curs, 
Analiză şi soluţionare de 
speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE 
 

S6 - ÎNCETAREA VALABILITĂȚII 

BREVETULUI DE INVENȚIE 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la curs, 
Analiză şi soluţionare de 
speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE 
 

S7  - APĂRAREA DREPTURILOR 

DECURGÂND DINTRUN BREVET DE 

INVENȚIE 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la curs,  
Exerciţii 
Discuţia dirijată 

2 ORE 
 

 S8 - TRANSMITEREA DREPTURILOR 

PRIVIND INVENŢIILE 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la curs. 
Exerciţii 
Discuţia dirijată 

2 ORE 
 

S9 - PROTECTIA INTERNAŢIONALA A Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la curs, 
Analiză şi soluţionare de 

2 ORE 
 
 



INVENŢIILOR speţe. 
Discuţia dirijată 

S10 - TRANSMITEREA ȘI APĂRAREA 

DREPTULUI LA MARCĂ 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la curs 
Exerciţii 
Discuţia dirijată 

2 ORE 
 

S11 - CLASIFICAREA MĂRCILOR Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la curs, 
Analiză şi soluţionare de 
speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE 
 

S12 - DESENELE ŞI MODELELE 

INDUSTRIALE 

Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la curs 
Exerciţii 
Discuţia dirijată 

2 ORE 
 

S13 - INDICAŢIILE GEOGRAFICE Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la curs, 
Analiză şi soluţionare de 
speţe. 
Discuţia dirijată 

2 ORE 
 
 

S14 - NUMELE COMERCIAL Recapitularea noţiunilor 
teoretice dobândite la curs 
Exerciţii 
Discuţia dirijată 

2 ORE 
 
 

Bibliografie SELECTIVĂ 
 
 

-Teodor BODOASCA, Dreptul proprietății intelectuale,Universul Juridic, 2012 . 
- Mihaela Augustin DUMITRASCU , Legislație comunitară privind proprietatea intelectuală, C.H. Beck, 
2008. 
 - Bujorel FLOREA, Dreptul proprietății intelectuale, Universul Juridic, 2011. 
- Gheorghe GHEORGHIU, Cosmin CERNAT, Dreptul proprietății intelectuale, Universul Juridic, 2009 - Ioan 
MACOVEI, Tratat de drept al proprietății intelectuale, C.H. Beck, 2010. 
 
 
 
 
 
 

* temele de curs și seminar/laborator trebuie să acopere în întregime obiectivele specifice formulate la secțiunea 7.2. 
* temele abordate la curs și cele de la seminar pot fi proiectate atât în relație de complementaritate, cât și/sau în relație de 
aprofundare a tematicii. 
* este recomandabil ca elaborarea fișei disciplinei să fie făcută în echipă de către titularul de curs și cel de seminar/laborator, 
eventual de către toți titularii aceleiași discipline, acolo unde mai multe persoane predau aceiași disciplină. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

. Continutul discipliei este coroborat cu asteptarile reprezentatilor comunitatii epistemice, asociatiilor profesionale si angajatorilor 
reprezentativi 

 
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 
- 

50% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs 
- Activitate la seminar 

Test de evaluare 30% 
20 % 

10.6 Standard minim de performanţă:  
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată. 
Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect professional. 
Realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o problemă de drept 
concretă. 
. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 



   
 
 



 

Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
b. Evaluare – mărire de notă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală  

10.4 Curs     
 
 

10.5 Seminar/laborator 
 

   
 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.*  

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

    
 
c. Evaluare – restanţă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală  

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 50%  
 
 

10.5 Seminar/laborator 
Referate, eseuri, proiecte etc. 

Prezentare la seminar 
50% 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.*,**  

Data completării Semnătura titularului de curs 

Semnătura titularului de 

seminar  

    

 

*Formulare orientativă 
**Dacă disciplina are prevăzute ore de laborator trebuie prevăzute modalitățile de recuperare a acestora.  


