
 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest, Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Drept  

1.3 Catedra Departamentul de Drept privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Licenţiat în drept 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 
Dreptul comunicaţiilor şi al noilor tehnologii 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Andreea Verteş-Olteanu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Andreea Verteş-Olteanu 

2.4 Anul de studiu III 2.5 

Semestrul 

II 2.6 Tipul de evaluare CN 2.7 Regimul disciplinei DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 19 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 7 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

Tutoriat  7 

Examinări  3 

Alte activităţi…………………………………… - 

3.7 Total ore studiu individual 33 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe Capacitatea de analiză şi sinteză 

Capacitatea de-a utiliza inducţia şi deducţia 

Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului Laptop, videoproiector, acces la internet 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Acces la internet 



 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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Cunoaştere şi înţelegere  

- Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a terminologiei de specialitate 

- Cunoaşterea bibliografiei aferente cursului 

- Capacitatea de a formula argumente şi de a se implica în dezbateri privind reglementările  

Europene, naţionale şi internaţionale cu privire la liberul acces la informaţia de interes public,  

protecţia informaţiilor clasificate, protecţia datelor cu caracter personal, limitele şi  

protecţia circumscrisă dreptului la viaţă privată al unei persoane etc. 
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- Capacitatea de a analiza caracteristicile prevederilor legale naţionale, europene şi internaţionale în 

domeniul comunicaţiilor şi al noilor tehnologii 

- Capacitatea de a reflecta critic asupra propunerilor de politici publice în domeniul comunicaţiilor şi 

al noilor tehnologii, precum şi asupra consecinţelor implementării acestora 

- Capacitatea de a analiza, interpreta şi evalua jurisprudenţa naţională şi cea a Curţii  

Europene a Drepturilor Omului în domeniu  

Explicare si interpretare 

- Noţiunile studiate vor completa cunoştinţele oferite de celelalte cursuri de drept. 

Instrumental – aplicative 

- Se va folosi un bogat material audio-vizual care va face acest curs cât mai accesibil şi interesant 

- Realizarea de către studenţi a unor referate pe baza bibliografiei recomandate 

Atitudinale  

- Participarea la propria dezvoltare profesională 

- Promovarea unui sistem de valori culturale, morale si civice 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studentului cu principalele reglementări legale în vigoare  

de referinţă pentru domeniul comunicaţiilor şi al noilor tehnologii. Vor fi 

prezentate drepturile şi obligaţiile legale specifice mediului online şi 

principalele surse ale acestor drepturi şi obligaţii. De asemenea, vor fi 

supuse dezbaterii problemele legale frecvent întâlnite în domeniu, în 

scopul identificării unor soluţii viabile.  

 

 

7.2 Obiectivele specifice - studenţii vor accesa şi aprofunda legislaţia naţională, europeană şi 

internaţională aplicabilă domeniului comunicaţiilor şi al noilor tehnologii;   

- studenţii vor dobândi o mai bună înţelegere a elementelor de cultură a 

mediului virtual în raport cu dinamica lumii moderne; 

- studenţii se vor familiariza cu terminologia şi conceptele de bază 

specifice din sfera comunicaţiilor şi a noilor tehnologii; 

- studenţii vor analiza şi dezbate critic modul de organizare şi funcţionare 

a sistemului de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în 

mediul online;  

 

 

 

 



8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Drepturile comunicării. Stadiul actual al 

dezvoltării. Relaţia drepturi ale comunicării 

- democraţie, mass-media sau drepturi 

fundamentale. Direcţia în care se îndreaptă. 

Reglementare consecventă, unitară sau 

abordare fragmentată şi diversificată? 

prelegere orală cu secţiuni 

interactive 
2 ore 

2. Persoana fizică – subiect de drepturi şi 

obligaţii în raporturile juridice de 

comunicare 

prelegere orală cu secţiuni 

interactive 
2 ore 

3. Autorităţile publice – subiecte de drepturi şi 

obligaţii în relaţiile de comunicare 

prelegere orală cu secţiuni 

interactive 
2 ore 

4. Mijloacele comunicării în masă. 

Consideraţii generale. Mass-media – a patra 

putere în stat. Presa scrisă şi internetul – 

drepturile şi obligaţiile subiectelor. 

prelegere orală cu secţiuni 

interactive 
2 ore 

5. Etică în comunicare. 

prelegere orală cu secţiuni 

interactive 
2 ore 

6. Cadrul de reglementare pentru 

comunicaţiile electronice 

prelegere orală cu secţiuni 

interactive 
2 ore 

7. Ce este internetul. Noţiunea dreptului 

internetului. Izvoarele şi principiile 

fundamentale ale dreptului internetului 

prelegere orală cu secţiuni 

interactive 
2 ore 

8. Internetul şi drepturile şi libertăţile 

fundamentale (1). 

a. Drepturile omului şi echitatea în spaţiul 

cibernetic 

b. Libertatea de exprimare c/ dreptul la viaţă 

intimă, familială şi privată. Libertate de 

exprimare şi infracţiunile contra demnităţii. 

prelegere orală cu secţiuni 

interactive 
2 ore 

9. Internetul şi drepturile şi libertăţile 

fundamentale (2). 

a. Filtrele şi blocarea accesului la internet – 

paznici sau cenzori? Firewall-uri şi putere - 

o analiză a cenzurii globale de stat asupra 

internetului.  

b. Dreptul la informaţie şi accesul la cultură c/ 

proprietate intelectuală pe internet. 

c. Protecţia copiilor şi tinerilor – conţinuturile 

negative din mediul electronic. 

prelegere orală cu secţiuni 

interactive 2 ore 

10. Internetul şi datele personale 

a. Protecţia datelor personale 

b. Reforma directivei 95/46/CE 

i. Principii şi condiţii generale de legalitate a 

prelucrării datelor 

ii. Criterii privind legitimitatea prelucrării 

datelor 

iii. Dreptul de acces la date al persoanei vizate 

iv. Excepţii şi restricţii 

v. Notificarea 

vi. Transferul datelor cu caracter personal către 

ţări terţe 

prelegere orală cu secţiuni 

interactive 2 ore 

11. Internetul şi contractele 

a. Contractele speciale legate de internet (cu 

finalitate tehnică) 

prelegere orală cu secţiuni 

interactive 2 ore 



b. Contractele încheiate în mediul electronic : 

comerţul electronic 

12. Internetul şi proprietatea intelectuală 

a. Internetul şi dreptul de autor      

b. Internetul, marca şi numele de domeniu 

prelegere orală cu secţiuni 

interactive 2 ore 

13. Internetul şi răspunderea delictuală a 

furnizorilor de servicii 

a. Cazurile de exonerare de răspundere  

b. Cazurile de răspundere delictuală a 

furnizorilor de servicii internet 

prelegere orală cu secţiuni 

interactive 2 ore 

14. Internetul şi dreptul internaţional. 

Internetul şi securitatea. 

a. Dreptul material internaţional al 

internetului 

b. Dreptul internaţional privat aplicat 

internetului 

c. Securitatea reţelei internet 

d. Lupta împotriva infracţionalităţii 

cibernetice 

e. Iniţiative europene 

prelegere orală cu secţiuni 

interactive 2 ore 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1. Drepturile comunicării. Stadiul actual al 

dezvoltării. Relaţia drepturi ale comunicării - 

democraţie, mass-media sau drepturi 

fundamentale. Mijloacele comunicării în 

masă. Consideraţii generale. Mass-media – a 

patra putere în stat. Presa scrisă şi internetul – 

drepturile şi obligaţiile subiectelor. Etică în 

comunicare. 

Explicaţii, exemplificări, 

dialog, studii de caz 
10 ore 

2. Cadrul de reglementare pentru 

comunicaţiile electronice. Ce este internetul. 

Noţiunea dreptului internetului. Izvoarele şi 

principiile fundamentale ale dreptului 

internetului 

Explicaţii, exemplificări, 

dialog, studii de caz 
4 ore 

3. Internetul şi drepturile şi libertăţile 

fundamentale. 

a. Drepturile omului şi echitatea în spaţiul 

cibernetic. 

b. Libertatea de exprimare c/ dreptul la viaţă 

intimă, familială şi privată. Libertate de 

exprimare şi infracţiunile contra demnităţii. 

c. Filtrele şi blocarea accesului la internet – 

paznici sau cenzori? Firewall-uri şi putere - o 

analiză a cenzurii globale de stat asupra 

internetului.  

d. Dreptul la informaţie şi accesul la cultură c/ 

proprietate intelectuală pe internet. 

e. Protecţia copiilor şi tinerilor – conţinuturile 

negative din mediul electronic. 

Explicaţii, exemplificări, 

dialog, studii de caz 
6 ore 

4. Internetul şi contractele. Internetul şi 

proprietatea intelectuală. Internetul şi datele 

personale 

Explicaţii, exemplificări, 

dialog, studii de caz 
6 ore 

5. Internetul şi dreptul internaţional. Internetul 

şi securitatea. 

f. Dreptul material internaţional al 

internetului 

g. Dreptul internaţional privat aplicat 

internetului 

h. Securitatea reţelei internet 

i. Lupta împotriva infracţionalităţii 

cibernetice 

6. Iniţiative europene 

Explicaţii, exemplificări, 

dialog, studii de caz 
2 ore 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei corespunde modului de abordare a acestor subiecte în şcoala românească 

 

 

10.  Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs 

 

 

- răspunsurile la examen / colocviu 

(evaluarea finala) 

Examinare prin lucrare 

scrisă + test grilă 
80% 

 

- activităţile gen teme / referate / eseuri / 

traduceri / proiecte etc. 

 10% 

10.5 Seminar / 

laborator 

 

- testarea continuă pe parcursul 

semestrului 

 10% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 Nota 5 în cadrul procesului de evaluare 

11 .Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online  

Platforma de e-

learning utilizată 

Moodle / Google 

Classroom 

Aplicația de video-

conferință ce va fi 

utilizată 

Condițiile tehnice necesare 

pentru participarea la 

procesul educațional și la 

procesul de evaluare 

Modalitatea/platforma prin 

care suportul de curs poate 

fi consultat în format 

electronic și în care pot fi 

accesate alte resurse de 

învățare / bibliografice în 

format digital 

Platforma e-

learning uvt 

https://elearning.e-

uvt.ro/ 

https://meet.google.com/ Studentul are nevoie de 

acces la mijloace tehnice 

specifice, în vederea 

participării la procesul 

educațional și la cel de 

evaluare: desktop / laptop / 

tabletă / smartphone 

conectate la internet, care 

permit accesul pe platforma 

de e-learning utilizată, 

precum și instalarea 

aplicației de video-conferință 

folosite. În vederea 

desfășurării optime a 

procesului de învățământ, 

logarea studentului pe 

platforma de e-learning 

 Platforma e-learning uvt 

https://elearning.e-uvt.ro/ 



utilizată se va face exclusiv 

de pe contul instituțional 

(prenume.numeanul 

nașterii@e-uvt.ro). 

 

Data completării Semnătura titularului de curs 

lect. dr. Andreea Verteș-Olteanu 

Semnătura titularului de seminar 

lect. dr. Andreea Verteș-Olteanu 

15.09.2021   

   

Data avizării în departament 

21.09.2020 

Semnătura directorului departamentului 

conf. dr. Florin I. Mangu 
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