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 FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior UNIVERSITATEA “BABES-BOLYAI” 
CLUJ-NAPOCA 

1.2. Facultatea FACULTATEA DE ISTORIE SI FILOSOFIE 

1.3. Departamentul STUDII INTERNAłIONALE ŞI ISTORIE 
CONTEMPORANĂ 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃe politice 

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 Public order and safety 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Lector dr. Adrian Cămărăşan 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Lector dr. Adrian Cămărăşan 

2.4. Anul de studiu  II 2.5. Semestrul  IV 
2.6. Tipul de 
evaluare 

E 
2.7. Regimul  
disciplinei 

DS 
 

   

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice) 150 

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  24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  24 

Pregătire seminarii, teme, referate, eseuri  26 

Tutoriat   

Examinări  20 

Alte activităŃi:  

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite 6 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 
DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAłIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
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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 şi politice în înŃelegerea, 
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 politico-militare sau alte procese specifice securităŃii. 

• Elaborarea şi comunicarea unor planuri şi proiecte în domeniul 
asigurării securităŃii 

- Definirea cadrului politic şi legal în domeniul elaborării planurilor şi proiectelor de 
securitate;  
- Realizarea designului proiectelor de securitate strategică; 
- Identificarea, analizarea şi evaluarea unor planuri strategice de securitate.  

• Utilizarea metodologiilor de analiză şi decizie în domeniul securităŃii 
- Identificarea modelelor de colectare, analiză, diseminare şi evaluare pentru 
aprecierea ameninŃărilor, vulnerabilităŃilor şi riscurilor de securitate sectorială; 
- Utilizarea unor cunoştinŃe metodologice în formularea unor soluŃii pentru probleme 
predefinite din sfera securităŃii sectoriale. 

C
om

pe
te

nŃ
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e • 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 circulaŃie 
internaŃională şi la nivel mediu sau avansat a unei a douaă 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 

- cunoaşterea principalelor aspecte legate de ordinea şi 
siguranŃa publică; 

 
 
 
 
7.2 Obiective specifice 
 

- însuşirea şi aprofundarea  noŃiunilor de bază privind 
ordinea şi siguranŃa publică; 
-dezvoltarea abilităŃilor de analiză comparativă a 
diferitelor sisteme de ordine şi siguranŃa publică; 
- cunoaşterea strategiei naŃionale privind ordinea 
publică; 
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8. Content 

8.1 Course 
 

Teaching methods Observations 

1. Public order and safety. Concepts 
 

 Lecture, demonstrations,  
 Explaining   

 

2. Internal regulations regarding public order and 
safety 

 Lecture, demonstrations,  
 Explaining   

 

3. National Strategy for Public Order 2010-2013  Lecture, demonstrations,  
 Explaining   

 

4. Risk and threats to public order and safety   Lecture, demonstrations,  
 Explaining   

 

5. Factors leading to crime in urban areas. Public 
order forces specific actions in countering the 
phenomen 

 

 Lecture, demonstrations,  
 Explaining   

 

6. Public order forces logistics, combat and 
weapons knowledge  

 Lecture, demonstrations,  
 Explaining   

 

7. Legal regulations on fundamental of speech, 
expression and protest 

 Lecture, demonstrations,  
 Explaining   

 

8. Characteristics, pecularities of meetings held 
in public space. Public order at meetings 

 Lecture, demonstrations,  
 Explaining   

 

9. Romanian public order system. Institutions and 
atributions. 

 Lecture, demonstrations,  
 Explaining   

 

10. Romanian General Inspectorate of Police  Lecture, demonstrations,  
 Explaining   

 

11. General Inspectorate of the Gendarmerie  Lecture, demonstrations,  
 Explaining   

 

12. Mantaining Public order and safety, public 
order forces everyday mission 

 Lecture, demonstrations,  
 Explaining   

 

13. Restoring public order, public order forces 
special mission 

 Lecture, demonstrations,  
 Explaining   

 

14. Public order and safety in EU : present an 
perspetives  

 Lecture, demonstrations,  
 Explaining   

 

 

8.2 Seminar Teaching Methods Observations 

1. Public order and safety. Concepts 
 

Questioning, debate  

2. Internal regulations regarding public order and 
safety 

Questioning, debate  

3. National Strategy for Public Order 2010-2013 Questioning, debate  
4. Risk and threats to public order and safety Questioning, debate  
5. Factors leading to crime in urban areas. Public 

order forces specific actions in countering the 
phenomen 

Questioning, debate  

6. Public order forces logistics, combat and 
weapons knowledge 

Questioning, debate  

7. Legal regulations on fundamental of speech, 
expression and protest 

Questioning, debate, 
brainstorming 

 

8. Characteristics, pecularities of meetings held 
in public space. Public order at meetings 

Questioning, debate, 
brainstorming 
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9. Romanian public order system. Institutions and 
atributions. 

Questioning, debate  

10. Romanian General Inspectorate of Police Questioning, debate  
11. General Inspectorate of the Gendarmerie Questioning, debate  
12. Mantaining Public order and safety, public 

order forces everyday mission 
Questioning, debate  

13. Restoring public order, public order forces 
special mission 

Questioning, debate  

14. Public order and safety in EU : present and 
perspectives 

Questioning, debate  

Bibliografie obligatorie 
 
1. Strategia de securitate naŃională a româniei . românia europeană, românia euro atlantică, pentru o 
viaŃă mai bună întro Ńară democratică, mai sigură şi prosperă 
2. Legea 415/2002 privind organ izarea şi funcŃionarea consiliului suprem de apărare a Ńării, 
3. Legea 604/2003 privind organizarea şi funcŃionarea ministerului administraŃiei şi internelor 
4. Legea 550/2004 pivind organizarea şi funcŃionarea jandarmeriei române, 
5. Legea 218/2002 privind organizarea şi funcŃionarea poliŃiei române 
6. Legea 371/2004 privind organizarea şi funcŃionarea poliŃiei comunitare, 
7. Legea 60/1991 modificată prin legea 31/2004 privind organizarea şi desfăşurearea adunărilor 
publice 
8. Legea 61/1991 cu modificările ulterioare, pentru sancŃionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieŃuire socială, a ordinii şi liniştii publice  

 

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

• Disciplina a fost elaborata în concordanŃă cu lucrările din domeniu, publicate în Ńară şi străinatate; 
• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor instituŃiilor 

de profil sau al unor conferinte stiintifice naŃionale şi internaŃionale, inclusiv dezbateri în cadrul 
revistelor de specialitate la nivel naŃional şi internaŃional. 

 

10. Evaluare 

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

10.3. Pondere  
din nota finală 

10.4. Curs Examen Lucrare 
scrisă 

descriptivă 

 
50 % 

 
 

10.5. Seminar redactarea unui referat/eseu/proiect  
implicarea în discuţii 

Prezentarea 
în cadrul 
grupei 

50% 
 
 

10.6. Standard minim de performanŃă  
CerinŃe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5)  
-răspunsurile să nu cuprindă erori grave  
- activitate minimă în timpul semestrului (participare la activităŃi în cadrul seminarilor, prezenŃă 
70 % la seminarii,    
-descrierea problematicii, fără surprinderea semnificaŃiei acesteia.  
 

 

 


