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 FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2. Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3. Departamentul Studii InternaŃionale şi Istorie Contemporană 

1.4. Domeniul de studii RISE 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Relatii Internationale si Studii Europene 

  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei 
Insemnele de autoritate, legitimitate şi 
securitate (state, organizaŃii, corporaŃii, 
structuri religioase): istorie şi semnificaŃii 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Conf.dr. Serban Turcus 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Conf.dr. Serban Turcus 

2.4. Anul de studiu  II 2.5. Semestrul  2 
2.6. Tipul de 
evaluare E 

2.7. Regimul  
disciplinei 

 
 

   

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice) 

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

3 Din care 3.2. 
curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 
învăŃământ  

42 Din care 3.5. 
curs 

28 Din care 3.6. seminar/ laborator 14 

DistribuŃia fondului de timp                           Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe  20 

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

teren  

20 

Pregătire seminarii, teme, referate, eseuri  20 

Tutoriat  20 

Examinări  13 

Alte activităŃi: - 

3.7. Total ore studiu individual 83 

3.8. Total ore pe semestru 125 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 
DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAłIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
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3.9. Numărul de credite 5 

 

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenŃe  

 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului/  

 

6. CompetenŃele specifice acumulate 

C
om
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e 
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• Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale si politice în întelegerea, analizarea si 
evaluarea organizării socio-politice  

- Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor de bază din 
domeniul studiilor de securitate; 

- Aplicarea conceptelor fundamentale din ştiinŃele politice în descrierea şi 
explicarea unor evenimente sau procese specifice securităŃii; 

- Analiza unei situaŃii date prin aplicarea unor principii, teorii şi metode 
fundamentale din domeniul ştiinŃelor politice. 
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• Gestionarea informaŃiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context 
(receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informaŃiilor în documente de 
profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulatie 
internatională si la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine   

 

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

 
7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Cursul opŃional ”Însemnele de autoritate, legitimitate şi 
securitate (stat,organizatii, corporatii, structuri religioase): 
istorie şi  semnificaŃii” se adresează studenŃilor nivel 
licenŃă specializarea RISE. Are menirea de a facilita accesul 
la cunoştinŃele de specialitate referitoare la construcŃia 
identităŃilor instituŃionale publice şi private de-a lungul 
istoriei, prin utilizarea instrumentelor de cancelarie, a 
simbolurilor de putere şi legitimitate, a însemnelor de 
securizare a documentelor, a distincŃiei ierarhiilor în 
structurile statele şi private. 

 
 
 
 
7.2 Obiective specifice 
 

Se va pune accent atât pe conŃinutul diplomatic (mai ales 
diplomatica documentului contemporan) cât şi pe utilizarea 
complexă a codurilor cromatice şi mai cu seamă a 
instrumentelor materiale de autoritate, legitimitate şi 
responsabilitate prin care se manifestă solidaritatea şi 
coerenŃa conştiinŃei publice/colective la nivel de structură 
organizaŃională de tip universal, pluristatal, statal, local şi 
corporatist.  
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8. ConŃinuturi 

8.1 Curs 
 

Metode de predare ObservaŃii 

1. Puterea şi simbolurile ei: origini şi 
modulaŃii primare 
 

 Prelegerea, analiza, 
explicarea 

- mecanismele de 
concentrare a 
puterii in lumea 
antică 
- semnificaŃia 
culorilor şi a 
simbolurilor forŃei 
militare şi a 
bogăŃiei materiale 
în formele 
autocratico-
monarhice şi 
democratice antice 
- putere religioasă 
şi putere laică în 
lumea antică – 
dependenŃe  şi 
interdependenŃe 

2. EvoluŃia însemnelor şi simbolurilor 
puterii: de la ”statul” patronal şi 
patrimonial la democraŃia consolidată de 
tip occidental. 

 Prelegerea, analiza, 
explicarea 

- evoluŃia 
conceptului de 
putere publică de la 
Octavian Augustus 
la Carol cel Mare 
şi reflectarea 
acesteia în 
însemnele de 
autoritate  
- Respublica 
Christiana şi 
monarhiile 
naŃionale: lupta 
pentru supremaŃie 
în Creştinătate şi 
aproprierea 
simbolurilor puterii 
universale 
- sistemul relaŃiilor 
internaŃionale şi 
difuziunea 
modelului de stat 
modern prin 
însemne de 
autoritate şi 
frontiere simbolice. 
- secolul XX şi 
modulaŃiile 
simbolurilor de 
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putere antice şi 
medievale 

3. Documentul diplomatic şi organizarea 
cancelariilor: de la cancelaria pontificală la 
cancelaria statului contemporan 

 Prelegerea, analiza, 
explicarea 

- scrisul şi 
înscrisurile ca 
atribut al puterii 
individuale şi 
marcă a puterii 
publice 
- constituirea 
sistemului de 
cancelarie şi a 
conceptului de 
sacralitate a 
înscrisurilor 
-evoluŃia 
sistemului 
cancelariilor ca 
expresie a 
spaŃializării şi 
teritorializării 
puterii 
- adevăr şi 
legitimitate în 
înscrisurile puterii: 
ritual şi protocol 

4. Diplomatica documentului contemporan: 
de la decretul prezidenŃial  la cecul bancar – 
funcŃiile juridice şi sociale ale documentului 

 Prelegerea, analiza, 
explicarea 

- documentul 
contemporan şi 
concentrarea 
sintagmelor puterii 
- categorii de 
documente 
contemporane cu 
atribuŃii de 
legitimitate, 
autoritate şi putere 
intrinsecă: legi,  
decrete, contracte, 
sentinŃe 
judecătoreşti, acte 
notariale, acte 
cadastrale, cecuri 
bancare 
- însemnele de 
securitate în 
documentele 
diplomatice 
contemporane: 
filigran, antet, 
subscripŃii/ 
semnături, sigilii şi 
ştampile. 
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5. Constituirea sistemului de autoritate 
publică prin utilizarea de însemne heraldice 

 Prelegerea, analiza, 
explicarea 

- apariŃia şi 
dezvoltarea 
heraldicii: stema şi 
blazonul 
- capacitatea 
simbolică a 
stemelor şi 
organizarea 
scutului 
- evoluŃia 
insemnului 
heraldic de la 
puterea familială la 
cea dinastică şi 
statală 
- simboluri 
heraldice antice şi 
medievale 
componente ale 
stemelor 
contemporane 

6. Constituirea sistemului de autoritate 
publică prin utilizarea de însemne 
sigilografice 

 Prelegerea, analiza, 
explicarea 

- sigiliul –origine şi 
evoluŃie 
- sigiliul ca 
principal 
instrument de 
asigurare a 
legitimităŃii şi 
securităŃii 
documentului de 
autoritate (publică 
şi privată). 
- categorii de 
sigiliii: sigiliul de 
ceară şi plumb, 
timbrul sec, 
stampila 
-organizarea 
sigilului: exerga, 
legenda şi câmpul 
sigilar 

7. Constituirea sistemului de autoritate 
publică prin utilizarea de însemne 
vexilologice 

 Prelegerea, analiza, 
explicarea 

- apariŃia steagului, 
drapelului, 
stindardului, 
gonfalonului 
- organizarea 
drapelului; 
categorii de 
drapele: civil, 
instituŃional, 
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militar; stindardele: 
regal, prezidenŃial. 
- de la drapelul 
dinastic la drapelul 
de stat: o istorie 
vexilologică a 
concentrării puterii 
publice 
- principalele 
familii de steaguri 
 

8. Însemnele de putere in statul democrat 
contemporan: republici, monarhii 
constituŃionale, entităŃi regionale şi locale 

 Prelegerea, analiza, 
explicarea 

- statul 
contemporan şi 
simbolistica lui: 
contribuŃii antice şi 
medievale 
- organizare statală 
şi specific simbolic 
– contibuŃiile 
naŃionale 
- mecanisme de 
reprezentare 
simbolică ale 
structurilor 
subsidiare statului 
- tradiŃie şi inovaŃie 
în reprezentarea 
simbolică a 
autorităŃii publice 
locale   

9. Însemnele de putere, autoritate, legitimitate 
şi securitate ale structurilor non-statale cu 
vocaŃie universală: organizaŃiile 
internaŃionale 

 Prelegerea, analiza, 
explicarea 

- organizaŃia 
internaŃională şi 
graniŃa ei 
simbolică 
- elemente 
simbolice de 
marcare a puterii şi 
autorităŃii 
organizaŃiilor 
internaŃionale 
- însemnele de 
autoritate ale ONU 
– studiu de caz 
 

10. Însemnele de putere, autoritate, 
legitimitate şi securitate ale structurilor non-
statale cu vocaŃie universală: confesiunile 
religioase. 

 Prelegerea, analiza, 
explicarea 

- constituirea vieŃii 
publice 
sacramentare şi 
rolul confesiunii  
- statul ca 
sacrament 
- societatea 



7 
 

perfectă (biserica) 
versus societatea 
imperfectă (statul) 
in dinamica 
simbolurilor epocii 
moderne şi 
contemporane 
 

11. Însemnele de putere, autoritate, 
legitimitate şi securitate ale structurilor non-
statale cu vocaŃie universală: corporaŃiile. 

 Prelegerea, analiza, 
explicarea 

-publicul devenit 
privat sau despre 
evoluŃia 
corporatistă din 
Evul Mediu in 
secolul XXI 
- tipologii de 
corporaŃii-tipologii 
de simboluri 
- logo-ul ca marcă 
identitară a 
corporaŃiei- o 
”heraldică” 
specifică 
 

12. Constituirea şi utilizarea însemnelor şi 
simbolurilor de autoritate, legitimitate şi 
securitate în România 

 Prelegerea, analiza, 
explicarea 

- heraldică şi 
sigilografie 
românească 
- vexilologia 
naŃională 
- modulaŃiile 
statului şi 
modulaŃiile 
simbolurilor puterii 
publice româneşti 
- sistemul de 
ordine si decoratii 
in România  
 

13. Constituirea şi utilizarea simbolurilor de 
autoritate, legitimitate şi securitate în 
Uniunea Europeană. 

 Prelegerea, analiza, 
explicarea 

- heraldică, 
vexilologie şi 
sigilografie in UE 
- compromisul 
simbolic intre 
institutie publică şi 
institutie 
confesionala in UE 
- evoluŃii şi 
influenŃe naŃionale 
în însemnele şi 
simbolurile UE 

14. Însemne şi simboluri de autoritate, 
legitimitate şi securitate la începutul 

 Prelegerea, analiza, 
explicarea 

- tratamentul 
electronic al 
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milenilului III: o lectură în cheie telematică. simbolurilor şi 
însemnelor clasice 
ale puterii publice: 
limite şi violări 
- semnătura 
electronică 
- diplomatica 
documentului 
virtual 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare ObservaŃii 
1. Puterea şi simbolurile ei: origini şi 
modulaŃii primare 
 

Analiza, argumentarea, 
expunerea 

Studii de caz 

2. EvoluŃia însemnelor şi simbolurilor puterii: 
de la ”statul” patronal şi patrimonial la 
democraŃia consolidată de tip occidental. 

Analiza, argumentarea, 
expunerea 

Studii de caz 

3. Documentul diplomatic şi organizarea 
cancelariilor: de la cancelaria pontificală la 
cancelaria statului contemporan 

Analiza, argumentarea, 
expunerea 

Studii de caz 

4. Diplomatica documentului contemporan: 
de la decretul prezidenŃial  la cecul bancar – 
funcŃiile juridice şi sociale ale documentului 

Analiza, argumentarea, 
expunerea 

Studii de caz 

5. Constituirea sistemului de autoritate 
publică prin utilizarea de însemne heraldice 

 Studii de caz 

6. Constituirea sistemului de autoritate 
publică prin utilizarea de însemne 
sigilografice 

Analiza, argumentarea, 
expunerea 

Studii de caz 

7. Constituirea sistemului de autoritate 
publică prin utilizarea de însemne 
vexilologice 

Analiza, argumentarea, 
expunerea 

Studii de caz 

8. Însemnele de putere in statul democrat 
contemporan: republici, monarhii 
constituŃionale, entităŃi regionale şi locale 

Analiza, argumentarea, 
expunerea 

Studii de caz 

9. Însemnele de putere, autoritate, legitimitate 
şi securitate ale structurilor non-statale cu 
vocaŃie universală: organizaŃiile 
internaŃionale 

Analiza, argumentarea, 
expunerea 

Studii de caz 

10. Însemnele de putere, autoritate, 
legitimitate şi securitate ale structurilor non-
statale cu vocaŃie universală: confesiunile 
religioase. 

Analiza, argumentarea, 
expunerea 

Studii de caz 

11. Însemnele de putere, autoritate, 
legitimitate şi securitate ale structurilor non-
statale cu vocaŃie universală: corporaŃiile. 

Analiza, argumentarea, 
expunerea 

Studii de caz 

12. Constituirea şi utilizarea însemnelor şi 
simbolurilor de autoritate, legitimitate şi 
securitate în România 

Analiza, argumentarea, 
expunerea 

Studii de caz 

13. Constituirea şi utilizarea simbolurilor de 
autoritate, legitimitate şi securitate în 

Analiza, argumentarea, 
expunerea 

Studii de caz 
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Uniunea Europeană. 
14. Însemne şi simboluri de autoritate, 
legitimitate şi securitate la începutul 
milenilului III: o lectură în cheie telematică. 

Analiza, argumentarea, 
expunerea 

Studii de caz 
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9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanŃilor comunităŃii 
epistemice, asociaŃiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

• ConŃinuturile disciplinei au fost elaborate în deplină conformitate cu lucrările de 
specialitate, publicate în Ńară sau în străinătate. 

• Temele abordate pe parcursul cursurilor şi seminarilor formează obiectul dezbaterilor 
academice în cadrul instituŃiilor de profil, precum şi în cadrul diverselor conferinŃe naŃionale 
sau internaŃionale. 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode 
de evaluare 

10.3. Pondere  
din nota finală 

 
 
 
 
10.4. Curs 

Însuşirea informaŃiilor aferente cursului şi 
bibliografiei obligatorii. 

 
 

Examen scris 

 
80% 

 

10.5. Seminar Evaluarea activităŃii individuale de seminar pe 
parcursul întregului semestru  

IntervenŃii 
individuale, 

 
20% 
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elaborare de 
referate 

 

 

10.6. Standard minim de performanŃă  
Ilustrarea unui studiu de caz prin prelucrarea şi analizarea documentelor de profil 
 


