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 FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Studii Istorie şi Filosofie 

1.3. Departamentul Studii InternaŃionale şi Istorie Contemporană 

1.4. Domeniul de studii ȘȘȘȘtiinŃe politice șșșși administrative            

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Studii de securitate în limba engleză 

  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei 

INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS 
FOR SECURITY, PUBLIC ORDER AND 
SAFETY (I) 
 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Dr. Alexandru MIRON 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Dr. Alexandru MIRON 

2.4. Anul de studiu  I 2.5. Semestrul  1 
2.6. Tipul de 
evaluare 

Examen 
2.7. Regimul  
disciplinei 

 
 

   

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

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

4 Din care 3.2. 
curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăŃământ  

56 Din care 3.5. 
curs 

28 Din care 3.6. seminar/ laborator 28 

DistribuŃia fondului de timp                           Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe  28 

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

teren  

38 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  28 

Tutoriat   

Examinări  2 

Alte activităŃi:..................................................  

3.7. Total ore studiu individual 94 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 
DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAłIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
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3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite 6 

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum • Nu este cazul  

4.2. de competenŃe • Nu este cazul 

 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului •  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului •  

 

6. CompetenŃele specifice acumulate 

C
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 -  Cunoaşterea, înŃelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale 
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea 
profesională  

- Definirea cadrului politic şi legal în domeniul elaborării planurilor şi 
proiectelor de securitate şi de informaŃii 

- Recunoaşterea principiilor de bază ale managementului organizaŃiilor publice 
şi private 

-  Utilizarea cunoştinŃelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate 
tipuri de concepte, situaŃii, procese, proiecte etc. asociate domeniului 
     -  Aplicarea conceptelor fundamentale din ştiinŃele politice în descrierea şi 
explicarea unor evenimente sau procese specifice securităŃii 
       -   Explicarea si interpretarea metodelor de gestionare şi conducere a unor 
organizaŃii 
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• Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăŃare, pentru dezvoltarea personală şi profesională 

• Gestionarea informaŃiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context  
(receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaŃiilor 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 

• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserŃiei şi 
adaptabilităŃii la cerinŃele pieŃei muncii   

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei     Dobandirea cunostintelor privind organizarea, 
subordonarea si functionarea institutiilor si organizatiilor din 
sitemul national de securitate, ordine si siguranta publica, in 
conformitate cu dispozitiile legale.  

7.2 Obiective specifice 
 

   Acest curs pune bazele conceptuale ale viitoarelor 
materii care se vor studia în continuare. Prin intermediul 
acestui curs se crează un cadru, în matricile căruia vor fi 
aprofundate cunoştinŃele ulterioare. 
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8. Content 

8.1 Courses 
 

Teaching methods Observations 

1. Presidency of Romania - National Security 
Department 

Exposure, argumentation 
and lecture 

 

2. National Security Strategy of Romania Exposure, argumentation 
and lecture 

 

3. National Defense Strategy of Romania Exposure, argumentation 
and lecture 

 

4. Supreme Council of National Defense Exposure, argumentation 
and lecture 

 

5.National Intelligence Community Exposure, argumentation 
and lecture 

 

6. Foreign Intelligence Service(SIE) Exposure, argumentation 
and lecture 

 

7. Romanian Intellingence Service(SRI) 
 

Exposure, argumentation 
and lecture 

 

8. The Special Telecommunications Service(STS) Expunerea, argumentarea şi 
prelegerea 

 

9. Protection and Guard Service(STS) Exposure, argumentation 
and lecture 

 

10. National Registry Office for Clasified 
Information(ORNISS) 

Exposure, argumentation 
and lecture 

 

11. General Directorate for Defense Intelligence 
(DGIA) 

Exposure, argumentation 
and lecture 

 

12. General Directorate for Intelligence and Internal 
Protection(DIPI) 

Exposure, argumentation 
and lecture 

 

13. Anti-Corruption General Directorate(DNA) Exposure, argumentation 
and lecture 

 

14. Higher National Security Education Institutions Exposure, argumentation 
and lecture 

 

 
 
8.2 Seminaries Teaching Methods Observations 
1. The role of the President in National Security 

Management. Atributions regarding national 
defense 

Exposure, argumentation 
lecture and debate 

 

2. Adopting the National Security Strategy / 
National Defense Strategy of Romania   

Exposure, argumentation 
lecture and debate 

 

3. National Interest, vulnerabilities, risks and 
threats to the nationals security 

Exposure, argumentation 
lecture and debate 

 

4. The role of CSAT in leading national security 
activities 

Exposure, argumentation 
lecture and debate 

 

5. National Intelligence doctrine for security  Exposure, argumentation 
lecture and debate 

 

6. SIE- history, role in the national security 
system. Special Parlyamentary comision for 
monitoring the activity of SIE.  

Exposure, argumentation 
lecture and debate 

 

7. SRI- history,  role in the national security 
system. Special Parlyamentary comision for 

Exposure, argumentation 
lecture and debate 
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monitoring the activity of SRI 
8. STS- history, role in the national security 

system. Parlyamentary monitoring  
Exposure, argumentation 

lecture and debate 
 

9. SPP - history, role in the national security 
system. Parlyamentary monitoring 

Exposure, argumentation 
lecture and debate 

 

10. ORNISS – National standards for protecting the 
clasified information 

Exposure, argumentation 
lecture and debate 

 

11. DGIA - history, role in the national security 
system. Special Parlyamentary comision for 
monitoring the activity of DGIA. 

Exposure, argumentation 
lecture and debate 

 

12. DGIPI - history, role in the national security 
system. Special Parlyamentary comision for 
monitoring the activity of DGIPI 

Exposure, argumentation 
lecture and debate 

 

13. National anti-corruption strategy Exposure, argumentation 
lecture and debate 

 

14. The place and role of military schools 
(secondary and post-secondary) in the national 
education system   

Exposure, argumentation 
lecture and debate 

 

   
Bibliografie 
- Constituția României, revizuită. 
1T- Strategia NaŃională de Securitate a României – România Europeană, România Euroatlantică: 
pentru o viaŃă mai bună într-o Ńară democratică, mai sigură şi prosperă, adoptată de către Consiliul 
Suprem de Apărare a łării prin Hotărârea nr. 62 din 17 aprilie 2006, Bucureşti, 20070T1T 0T;  
1T- 1TStrategia Nationala de Aparare a Romaniei, Bucuresti, 2010; 
- Legea 415/2002 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea CSAT 
- 28TLegea nr. 1/1998 de organizare şi funcŃionare a SIE actualizată şi modificată prin OUG nr. 154/2001 şi 
98/2004. 28T;  
- 28TLegea nr.14/199228 T privind organizarea şi funcŃionarea Serviciului Român de InformaŃii 
- Legea Nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcŃionarea Serviciului de ProtecŃie şi 

Pază 
1T- Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului de Interne, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 146 din 18 decembrie 1990; 
1T- 1TLegea nr.92/1996, publicata în Monitorul Oficial nr.169 din 30 iulie 1996 (STS); 
1T- 1TOrdonanta de Urgenta nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcŃionarea 
Ministerului Apãrãrii NaŃionale 
1T- Hotărîrea de Guvern nr. 196 din 17 martie 2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului 
AdministraŃiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranŃei publice, pentru creşterea siguranŃei 
cetăŃeanului şi prevenirea criminalităŃii stradale, publicată în Monitorul Oficial nr. 243 din 23 martie 
20050T1T; 
- 28TLegea nr.51/199128 T privind siguranŃa naŃională a României 
- Hotărârea Guvernului nr. 1040/2010 - Strategia națională de ordine publică 2010 – 2013; 
- Strategia Ministerului AdministraŃiei si Internelor de realizare a ordinii si  siguranŃei publice; 

- Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române; 
- Legea 146/2012 pentru modificarea şi completarea OUG 120/2005 privind operaŃionalizarea 
DirecŃiei Generale AnticorupŃie din cadrul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor. Legea 146/2012 
- Regulamentul de organizare si functionare al Directiei generale anticoruptie aprobat prin ordinul  
MAI Nr. 275 din 20.12.2010;  
- Legea nr 101 din 2003 pentru aprobarea OUG nr 153/2003 privind organizarea şi funcŃionarea  
ORNISS 
- 29T28T29 TLEGEA nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecŃia informaŃiilor clasificate28T 
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29T-  28THOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 185 din 9 martie 2005 privind modificarea Standardelor naŃionale de 
protecŃie a informaŃiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/200228T 

 
 

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

- Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrarile din domeniu, publicate in tara si 
strainatate; 

- Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor 
institutiilor de profil sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in cadrul 
revistelor de circulatie internationala 

- Pentru o adaptare adecvata a cursului, la cerintele angajatorilor din domeniul aferent 
programului, s-au luat in considerare recomandarile ARACIS 

 

10. Evaluare 

Tip de 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 performanŃă  
� Nota 5 (cinci) 

 


