
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3 Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe politice 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Managementul Securității în Societatea Contemporană 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Managementul prevenirii şi combaterii terorismului 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Florian Coldea 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Conf. Dr. Florian Coldea 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

Colocviu 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatorie 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 11 

Examinări  6 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Nu este cazul 

4.2 de competenţe • Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

• Sală dotată cu videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Sală dotată cu videoproiector 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 - elaborarea şi comunicarea unor planuri şi proiecte în domeniul asigurării securităţii; 

- utilizarea metodologiilor de analiză şi decizie în domeniul securităţii; 

- interpretarea şi valorificarea eficientă a informaţiilor în organizaţiile publice si private; 

- asigurarea de expertiză în domeniul negocierii şi medierii între grupuri cu interese diverse; 

- asigurarea unui management eficace al relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor publice 

şi private; 

-   gestionarea   informaţiilor   specifice     rezolvării   sarcinilor   complexe   în   context     

(receptarea,transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), în condiţiile 

cunoaşterii la nivel avansat a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională; 
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• - Gestionarea   informaţiilor   specifice   rezolvării   sarcinilor   complexe   în   context   

(receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv 

prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională şi, la nivel mediu sau 

avansat, a unei a doua limbi străine. 

• - Analiza   situației   actuale,   identificarea evenimentelor de interes major pentru societate și 

documentarea asupra acestora. 

• - Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor 

paliere ierarhice. 

• - Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la 

cerinţele pieţei muncii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

   

1. Problematica terorismului contemporan: 

definiţii şi conceptualizări, abordări analitice 

Prelegere, dialog, 

analiză situaţională  

Lecturi, dezbateri 

2. Consideraţii teoretice asupra mecanismelor de 

prevenire şi combatere a terorismului  

Prelegere, dialog, 

analiză situaţională 

Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

3. Scurt istoric al terorismului şi antiterorismului Prelegere, dialog, 

analiză situaţională  

Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

4. Norme împotriva violenţei şi terorismului: 

legislaţia românească, europeană şi 

internaţională 

Prelegere, dialog, 

analiză situaţională  

Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
• Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare specialistului în 

prevenirea şi gestionarea activităţilor teroriste; 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

➢ Înţelegerea formelor şi tipologiilor terorismului 

contemporan în contextul analizei situaţionale 

➢ Cunoaşterea legislaţiei antitero la nivel naţional şi 

internaţional, precum şi a principalelor strategii şi tactici de 

combatere a terorismului 

➢ Conceperea unor măsuri necesare asigurării securităţii 

societale în vederea eliminării sau atenuării riscurilor de 

factură teroristă 

 



5. Reducerea emergenţei terorismului şi 

radicalizării violente 

Prelegere, dialog, 

analiză situaţională  

Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

6. Descurajarea recrutării şi înrolării în mişcări 

radicale 

Prelegere, dialog, 

analiză situaţională  

Lecturi, dezbateri 

7. Metode şi mijloace de dejucare a planurilor de 

atac terorist 

Prelegere, dialog, 

analiză situaţională  

Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

8. Protecţia ţintelor vulnerabile Prelegere, dialog, 

analiză situaţională  

Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

9. Incapacitarea: eliminarea capacităţii 

teroristului de a produce vătămări 

Prelegere, dialog, 

analiză situaţională  

Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

10. Educaţia societăţii în materie de prevenire şi 

combatere a terorismului 

Prelegere, dialog, 

analiză situaţională  

Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

11. Legăturile dintre terorism şi crima organizată Prelegere, dialog, 

analiză situaţională  

Lecturi, dezbateri 

12. Strategii naţionale de combatere a terorismului Prelegere, dialog, 

analiză situaţională  

Lecturi dezbateri, studiu 

de caz 

13. Strategii globale de luptă împotriva 

terorismului 

Prelegere, dialog, 

analiză situaţională  

Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

14. Poate fi eliminată ameninţarea teroristă? Dezbatere Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

Bibliografie: 

1. Susan Donkin, Preventing Terrorism and Controlling Risk: A Comparative Analysis of Control 

Orders in the UK and Australia, Springer, 2014. 

2. Tore Bjorgo, Strategies for Preventing Terrorism, Palgrave Macmillan, 2013. 

3. Basia Spalek (edit.), Counter-Terrorism: Community Based Approaches to Preventing Terror 

Crime, Palgrave Macmillan, 2012. 

4. Mark A. Soter şi James J. Carafano, Homeland Security: A Complete Guide to Understanding, 

Preventing, and Surviving Terrorism, McGraw-Hill, 2005. 

5. Jörg Friedrichs, Fighting Terrorism and Drugs Europe and international police cooperation, 

Routledge, 2008. 

6. Yevgeny M. Primakov, A World Challenged: Fighting Terrorism in the Twenty-First Century, the 

nixon center and brookings institution Press, Washington DC, 2004. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Conţinutul reflectă obiectivul major al cursului şi contribuie la înţelegerea conceptului de 

informaţie clasificată şi a proceselor de management ale acesteia 

http://b-ok.xyz/g/%20Yevgeny%20M.%20Primakov


• Capacitatea de analiză şi cunoaşterea conceptelor specifice constituie una din condiţiile de 

bază ale acordării unei consultanţe competente în domeniu 

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Test final lucrare finală 
(4000 de cuvinte), 80% din 
nota finală 

Scris 50% 

 Examen scris 30% 

10.5 Seminar/laborator participare la curs/seminar, 
participare activă la 
dezbaterile tematice, 
simulari 

Proiecte de seminar 

(portofoliu) 

20% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

•  Nota 5 (cinci) 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


