
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior

 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

1.2 Facultatea  Faacultatea de Istorie i Filosofie   ș  
1.3 Departamentul  Departamentul de studii interna ionale i Istorie ț ș

contemporană      
1.4 Domeniul de studii  Istorie
1.5 Ciclul de studii   Licen ă, an IIIț
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei   Construc ia institu ianală a României în sec. XXț ț
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr.ab. Mihai Teodor NICOARĂ
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare 2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care 2 curs 4
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator 56
Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30
Tutoriat
Examinări 
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru 56
3.9 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)



4.1 de curriculum Seminarul  special  vine în completarea eficientă a cursurilor
şi seminariilor de istorie   contemporană a României, 
discipline predate în semestrele anterioare ale programului 
academic, propus în cadrul specializărilor, care includ acest 
seminar.

4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a 
cursului
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate
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  1. Regăsirea informatiei referitoare la disciplina propusă.

 2. Stabilirea faptelor istorice relevante pentru domeniul de studiu. 

 3. Prezentarea orală si scrisă, în limba romana a cunostintelor de specialitate 
referitoare la această disciplină.
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 1. Îndeplinirea la termen, riguroasă si responsabilă, în conditii de eficientă si 
eficacitate, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activitătii 
stiintifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare si respingerea plagiatului. 

 2. Aplicarea tehnicilor de relationare în grup si de muncă eficientă în echipă, cu 
asumarea de roluri diverse.

3. Căutarea, identificarea si utilizarea unor metode si tehnici eficiente de 
învătare; constientizarea motivatiilor extrinseci si intrinseci ale învătării continue.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei

    Seminarul special îşi propune să familiarizeze pe studenţi cu
accepţiunile diferite, date de sociologie, politologie sau 
ştiinţele juridice, în legătură cu formarea i evolu ia ș ț
institu iilor politice, sociale, culturale i religioase ale ț ș
României, în secolul XX.
 

7.2 Obiectivele 
specifice Familiarizarea cu bibliografia specifică domeniului.  

Analiza critică a surselor istorice.  
Elaborarea de referate sintetice, pe baza bibliografiei i a ș
tematicilor aferente temelor  semninarului special.

 



8. Conţinuturi
8.1 Curs Meto
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Bibliografie:

8.2 Seminar / laborator Meto
de de
pred
are

Obse
rvaţii

1..Constitu iile României în sec. XX: ț Constitu ia din 1923;Constitu ia dinț ț
1938;Constitu ia Republicii Populare Române (1952);Constitu ia ț ț
Republicii Socialiste România (1965); Constitu ia României (1992/ ț
revizuită în 2003).

Bibliografie:
1. Paul Negulescu Constitu ia Românieiț ,  în  Enciclopedia Romaniei Vol-I,
1938, pp.  170-200.
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I

2. Gheorghe Sbârnă, Constitu iile Românieiț ,   Studii, Editura Cetatea de 
Scaun, Târgovişte, 2012, (Constituţiile din perioada interbelică, pp. 29-60; 
Constituţiile din perioada comunistă, pp. 61-106;  Constituţia din 1991, pp.
107-148.)
http://www.isjmm.ro/download/1-mdc/2016-2017/legislatie/2016-11-29-
constitutiile-romaniei-sbarna.pdf
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http://www.isjmm.ro/download/1-mdc/2016-2017/legislatie/2016-11-29-constitutiile-romaniei-sbarna.pdf
http://www.isjmm.ro/download/1-mdc/2016-2017/legislatie/2016-11-29-constitutiile-romaniei-sbarna.pdf
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I


 
2. Institu ia monarhică i institu ia republicanăț ș ț
  A. Monarhia:Regele Ferdinand I (1914-1927); Criza dinastă (Mihai I, 
rege minor - regen a)-(1927-1930); Carol al II-lea (1930-1940): monarhia ț
autoritară  a lui Carol II (1938-1940); Regimul antonescian (1940-1944); 
 Mihai I- rege constitu ional (1944-1947). Preşedintele Republicii ț
Socialiste România.

Bibliografie:
1.”Monarhia constitu ională (1918 1938) , Monarhia constitu ională ț ‐ ț
autoritară (1938 1940), Regimul Statului Na ional Legionar i de Dictatură‐ ț ș
antonesciană (1940 1944)”,  în ‐ Evoluţia instituţiilor politice ale statului 
român din 1859 până astăzi / Sorin Liviu Damean,   Târgovişte : Cetatea 
de Scaun, 2014, pp. 79-102.  
http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf

 2. “Însemnele regalită ii române (coroana, buzduganul, mantia, pavilionul,ț
cifra regală)” ,  în Enciclopedia Romaniei, 1938 Vol-I, pp. 83-84.
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I

3.”Administra ia centrală a României”. I. C Filitti, IG Gruia,  în ț
Enciclopedia României 1938 Vol-I, pp. 271, 280-284 (Regele, atribu iile ț
regale).
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I

 4.Domnia Regelui Carol al II-lea, pp. 937-970, în Enciclopedia României 
1938 Vol-I 
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I
 
5. Preşedintele Republicii Socialiste România, pp. 201-203, în  Evoluţia 
instituţiilor politice ale statului român din 1859 până astăzi / Sorin Liviu 
Damean,   Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014, 
http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf

 3. Parlamentul i organele parlamentare. Marea Adunare Na ionalăș ț

Bibliografie: 
1.Regimul parlamentar, pp 245-264, în ,  în Enciclopedia României , 1938 
Vol-I 
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I

2.Parlamentul României în perioada 1919 1940, pp.150- 154,  în ‐ Evoluţia 
instituţiilor politice ale statului român din 1859 până astăzi / Sorin Liviu 
Damean,   Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014. 
http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf
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http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I
http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I
http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf


3. “Regimul constituţional după Marea Unire, Votul universal şi sistemul 
pluripartid”,   în România în secolul XX. Politică şi societate, coord, Gh. 
Iacob, 2011, pp. 30-45. 
http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/2015sem2-Partea-I-
Romania-in-secolul-XX.pdf

4. “Organele puterii de stat”. Marea Adunare Naţională”, în Evoluţia 
instituţiilor politice ale statului român din 1859 până astăzi / Sorin Liviu 
Damean,   Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014, , pp. 168- 190. 
http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf

5.”Consiliul de Stat”, în Evoluţia instituţiilor politice ale statului român 
din 1859 până astăzi / Sorin Liviu Damean,   Târgovişte : Cetatea de 
Scaun, 2014, pp. 190- 201. 
http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf

  

 4. Partidele politice, democratice i totalitare.ș   

Bibliografie:
 1.”Partidul Na ional ărănesc,  Partidului Conservator-Progresist, ț Ț
Partidului Socialist,  Partidului Conservator-Democrat, Partidului Naţional 
Român, Partidului Naţional Liberal, Partidului Naţional-Ţărănesc, 
Partidului Social-Democrat din România”, în Ioan Scurtu (coord.)   
România între anii  1918-1940, Documente i materiale,   Editura ș
Universităţii Bucureşti 2001, pp. 48-65.
 http://www.ioanscurtu.ro/wp-content/uploads/2011/12/Romania1.pdf

2.” Extrema dreaptă”,  în  în Ioan Scurtu (coord.)   România între anii  
1918-1940, Documente i materiale,   Editura Universităţii Bucureşti 2001,ș
pp.104-110. 
 http://www.ioanscurtu.ro/wp-content/uploads/2011/12/Romania1.pdf

3. “Dizolvarea grupărilor politice”, în  în Ioan Scurtu (coord.)   România 
între anii  1918-1940, Documente i materiale,   Editura Universităţii ș
Bucureşti 2001, pp. 112-114. 
 http://www.ioanscurtu.ro/wp-content/uploads/2011/12/Romania1.pdf

4. “Institu iile politice în timpul regimului comunist”,  în ț Evoluţia 
instituţiilor politice ale statului român din 1859 până astăzi / Sorin Liviu 
Damean,   Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014, pp. 155-168 i 238-239.  ș
http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf

5. PMR/PCR, pp. 224- 238, în Evoluţia instituţiilor politice ale statului 
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român din 1859 până astăzi / Sorin Liviu Damean,   Târgovişte : Cetatea 
de Scaun, 2014, http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-
DAMEAN-2014.pdf

6. “Evolu ia institu iilor politice române ti după 1989”, în Evoluţia ț ț ș
instituţiilor politice ale statului român din 1859 până astăzi / Sorin Liviu 
Damean,   Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014, pp. 240-281,
 http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf

5.  Institu iile administrative centrale ț
A. Institu iile centrale:Guvernul, Ministerele, ț
B. Institu iile locale: Prefectuurile i institu ia prefectului; Consiliile ț ș ț
jude ene i consiliile locale.ț ș
 .
Bibliografie:
1. Consiliul  de Mini tri/ Guvernul i ministerele, în ș ș
în Enciclopedia României 1938 Vol-I, pp. 284-295.  
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I

2. “Guvernele României în perioada 1919 1940”, în ‐ Evoluţia instituţiilor 
politice ale statului român din 1859 până astăzi / Sorin Liviu Damean,   
Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014, pp.102-150
http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf

 6. Institu iile administrative localeț

 1. Administra ia locală a României. I. C Filitti, IG Vântu,  în ț
Enciclopedia României 1938 Vol-I, pp. 305-310 http://www.academia.edu/
4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I

2. Organele locale ale puterii de stat”în comunism, , în  Evoluţia 
instituţiilor politice ale statului român din 1859 până astăzi / Sorin Liviu 
Damean,   Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014, pp. 203-210.
http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf

3. „Organele administraţiei de stat”. Guvernul în communism”, în Evoluţia
instituţiilor politice ale statului român din 1859 până astăzi / Sorin Liviu 
Damean,   Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014, pp.210- 223. 
 http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf

 7. Institu iile colare i universitareț ș ș
  
Bibliografie:
 1.Organizarea învă ământului în România, de M. Popescu Spineni etc., în ț
Enciclopedia României, 1938 Vol-I, pp.443-481.   

http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf
http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I
http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I
http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf
http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf
http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf


http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I

2.Reforma învăţământului şi implicaţiile sale. Educaţie şi ideologie în 
primul deceniu communist,  în  Comisia preziden ială pentru analiza ț
dictaturii comuniste din România. Raport final, coord. Vladimir 
Tismîneanu, Bucureşti 2006, pp. 472-487. 
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/RAPORT%20FINAL_
%20CADCR.pdf

3.Mihai Teodor Nicoară,  Universitatea "Regele Ferdinand I" din Cluj 
între două dictaturi     :     1940-1947  , 2011, vol. 1, pp. 51 -60.( Idealurile 
întemeietoare ale Universită ii din Cluj: 1919-1940); pp. 98-103. cota BCUț
681802 

 4. Mihai Teodor Nicoară,  Istoria Universită ii din Cluj. ț De la 
Universitatea Regele Ferdinand I la Univesitatea “Ba e - Bolyaiș ș ”, 2010, 
Vol. II,  (Introducerea)  cota BCU TEZE3476 

8. Institu iile juridiceț  
 
Bibliografie:
1.”Contenciosul Administrativ Român,  în Enciclopedia României, 1938 
Vol-I, pp. 211-220. 
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I
 
2. „Organizarea judecătorească, de IC Filitti,  Judecătroriile. Tribunalele. 
Cur ile de Apel. Inalta Curte de Casa ie i Justi ie”, în ț ț ș ț Enciclopedia 
României, 1938 Vol-I,  pp. 327, 343-347.
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I

3. “Baroul”, în Enciclopedia Romaniei 1938 Vol-I, pp. 348, 354-360. 
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I

4. “Instituţiile juridice în communism”,  în  Comisia preziden ială pentru ț
analiza dictaturii comuniste din România. Raport final, coord. Vladimir 
Tismîneanu, Bucureşti 2006, pp. 396-405.
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/RAPORT%20FINAL_
%20CADCR.pdf

5. Restructurare a sistemului juridic după 1989, , în Evoluţia instituţiilor 
politice ale statului român, pp. 281- 300.
 http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf

  9.Institu iile sanitare. Institu ia Asisten ei sociale. Crucea Ro ie.ț ț ț ș

Bibliografie
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http://irrd.ro/wp-content/uploads/2015/03/CARTE-DAMEAN-2014.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/RAPORT%20FINAL_%20CADCR.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/RAPORT%20FINAL_%20CADCR.pdf
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I
http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/67EM7K765TGX8PEVIN8ST6KRQRCBBAYI71KDDYTHKKJG1RMB12-18914?func=full-set-set&set_number=189411&set_entry=000002&format=999
http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/67EM7K765TGX8PEVIN8ST6KRQRCBBAYI71KDDYTHKKJG1RMB12-18914?func=full-set-set&set_number=189411&set_entry=000002&format=999
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/RAPORT%20FINAL_%20CADCR.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/RAPORT%20FINAL_%20CADCR.pdf
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I


1. “Sănătatea publică”, de I. Pupeză a.,  în ș Enciclopedia României, 1938 
Vol-I,  pp. 495-518.
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I

2.”Asisten a socială în România”, de C. Stănescu,  în  ț Enciclopedia 
Romaniei, 1938 Vol-I,  pp. 519-
533http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol
-I

3. Crucea Ro ie, de Radu Rosetti, în  ș Enciclopedia României, 1938 Vol-I, 
pp. 534-540. 
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I

 
10.  Institu iile siguran ei na ionale. Institu ia penitenciarăț ț ț ț
 
Bibliografie:
1.Poli ia româneascăț , de Eugen Bianu, în Enciclopedia Romaniei 1938 
Vol-I, , pp. 314-319.
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I

2.Daniel Radu, Din istoria poli iei române, 1919-1940ț , cap. Organizarea 
poli ienească în primul deceniu interbelic i Siguran a Generală a Statului. ț ș ț
https://www.scribd.com/doc/91269/Din-istoria-politiei-romane-1919-
1940-Licenta
 
3.Jandarmeria română, pp. 3-20. 
http://www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/2011/JANDARMERI
A.pdf

4. N.Iorguleascu, Regimul penitenciar, în Enciclopedia Romaniei 1938 
Vol-I,  pp. 361.366.
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I

5. “Sistemul penitenciar în România comunistă”,  în Comisia preziden ialăț
pentru analiza dictaturii comuniste din România. Raport final, coord. 
Vladimir Tismîneanu, Bucureşti 2006,  pp..231-233
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/RAPORT%20FINAL_
%20CADCR.pdf

6. “Securitatea – instrument al Partidului”,   în  Comisia preziden ială ț
pentru analiza dictaturii comuniste din România. Raport final, coord. 
Vladimir Tismîneanu, Bucureşti 2006, pp,167-186, 382-395,   
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/RAPORT%20FINAL_
%20CADCR.pdf
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11. Armata i apărarea na ionalăș ț

Bibliografie:
 1. „Armata” , în Enciclopedia României,  1938 Vol-I, pp. 665-715 
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I

2. Alexandru O ca, Contribu ia Marelui Stat Major la modernizarea ș ț
organismului militar românesc în perioada interbelică, ., în Gândirea 
Militară Românească, nr. 4/2009, pp. 173-188,
http://smap.mapn.ro/gmr/Arhiva_pdf/2009/revista_4.pdf

3. Christophe Midan, “Modernizarea Armatei Române în timpul anilor ’30 
până la instalarea regimului personal al lui Carol al II-lea”, în Gândirea 
Militară Românească, nr. 4/208, pp.    165-177. 
http://smap.mapn.ro/gmr/Arhiva_pdf/2008/Revista_4.pdf

 4. Corina  Sindie, “Organizarea i atribu iile Serviciului secret de ș ț
informa ii i ale Sec iei a II-a din Marele Stat Major la începutul celui de-ț ș ț
al Doilea Război Mondial”, în Gândirea Militară Românească, nr.2 /2012 
pp. 235-240.
http://smap.mapn.ro/gmr/Arhiva_pdf/2012/revista__2.pdf

5. Teodora Giurgiu, “Reorganizarea Armatei Române în urma încheierii 
Tratatului De Pace (1947)”, în Revista Document, nr. 54/2011, pp. 46-49.
http://smap.mapn.ro/AMNR/Revista_054_2011.pdf

12.Biserica i sistemul cultelor în Româniaș

Bibliografie:
1. „Cultele în România”,  de Olimp Căciulă,  în Enciclopedia României , 
1938 Vol-I,  , pp. 418, 421-442
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I

2. George Enache,  “ Biserică, societate, naţiune, stat în România 
interbelică. Biserica Ortodoxă Română şi „ispita totalitară” de dreapta,  
despre Partidul Naţional-Creştin”, în Revista Teologică, , 94 (2012), nr. 2, 
pp.  277-300. 
https://www.revistateologica.ro/wp-content/uploads/2018/05/Enache-
ro.pdf

3. Stelian Gomboş , Ortodoxia şi Statul în România sub regimurile 
totalitare Rezistenţa prin Biserică în Europa răsăriteană, pp. 1-4, 8-20.
https://www.sfantacruce.org/content/cuvinte/Ortodoxia%20si%20Statul
%20sub%20regimurile%20totalitare%20din%20Roamania.pdf

https://www.sfantacruce.org/content/cuvinte/Ortodoxia%20si%20Statul%20sub%20regimurile%20totalitare%20din%20Roamania.pdf
https://www.sfantacruce.org/content/cuvinte/Ortodoxia%20si%20Statul%20sub%20regimurile%20totalitare%20din%20Roamania.pdf
https://www.revistateologica.ro/wp-content/uploads/2018/05/Enache-ro.pdf
https://www.revistateologica.ro/wp-content/uploads/2018/05/Enache-ro.pdf
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I
http://smap.mapn.ro/AMNR/Revista_054_2011.pdf
http://smap.mapn.ro/gmr/Arhiva_pdf/2012/revista__2.pdf
http://smap.mapn.ro/gmr/Arhiva_pdf/2008/Revista_4.pdf
http://smap.mapn.ro/gmr/Arhiva_pdf/2009/revista_4.pdf
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I


4. Andrea Dobe , “Biserica Greco-Catolică în aten ia Serviciilor de ș ț
Informa ii  (1945–1950)”, în ț ara BârseiȚ , nr. 11/208, pp. 126-134. 
http://tara-barsei.ro/wp-content/uploads/2008/11/dobes2004.pdf

13. Institu iile culturale. Academia Română. ț
 
Bibliografie:
      
1. Dan Berindei, Istoria Academiei Române (1866-206). 140 de ani de 
existen ăț , Bucure ti: Editura Academiei Române, 2006, pp. 188-215. ș
(Vremea împlinirii: Academia Română din anii 1919, până în vara anului 
1948);  pp.310-403. (Academia prizonieră -9 iunie 1948- 1989). cota BCU 
570404

2. Drago  Petrescuș ,  Funda ia Culturală Regală "Principele Carolț " (1921-
1940),  pp. 271-276 pdf

14.Funda iile regale. Institutul Social Românț

1..L. R. Hâmpă, Din activita ia Funda iei Regale “Principele Carol”, 1922-ț ț
1948 (II),  pp. 56-67. http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A27047/
pdf

2. “Dimitrie Gusti şi Fundaţiile Culturale Regale (1922-1948)”, în Studii 
de biblioteconomie i tiin ele comunicării, ș ș ț nr. 20/2016, pp. 119-128.

3.. Institutul Social Român 1921-1926, Cultura Na ională, Bucure ti, 1926,ț ș
pp. 3-17.  https://core.ac.uk/download/pdf/33426383.pdf

 

 

 

 

Precizări:
* este obligatorie prezentarea a două teme de seminar, la alegere.
* se anun ă, din timp, participarea cu referat, la seminar.ț
*pot participa, cu referate, mai mul i studen i,  la aceea i lec ie/ ț ț ș ț
seminar.
*se apreciază participarea activă la dezbateri.   

https://core.ac.uk/download/pdf/33426383.pdf
http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A27047/pdf
http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A27047/pdf
http://tara-barsei.ro/wp-content/uploads/2008/11/dobes2004.pdf


 
 Bibliografie: 
1. Angela Banciu,  Istoria vieţii constituţionale din România (1866-1991), Ed. Şansa, 
Bucureşti, 1996.
2. Nicoleta Ionescu-Gură,  Nomenclatura Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Român, Humanitas,  2006.
3. Enciclopedia Romaniei 1938 Vol-I , 1938. 
http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I
4. Eleodor Foc eneanu, ș Istoria consituţională a României 1959-1991, Ed. Humanitas, 
Bucureşti, 1998.
5. Keith Hitchins, România, 1866-1947, Bucureşti, Humanitas, 1998.
6. Cristina Păiuşan, Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist, Editura Polirom, 
Iaşi, 2001.
7. Ioan Muraru, Gheorghe Iancu, Constituţiile Române. Texte, note, prezentare 
comparativă, Bucureşti, Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, 1995. 
8. Partidul, Securitatea şi Cultele – 1945 – 1989. Volum coordonat de Adrian Nicolae 
Petcu, Editura Nemira – Coleţia „Biblioteca de Istorie”, Bucureşti, 2005.
9. Ioan Scurtu (coordonator) Theodora Stănescu-Stanciu Georgiana Margareta Scurtu, 
România între anii 1918-1940,   Documente i materialeș , Bucureşti: Editura Universităţii 
2001

 
   *Citi i  o referin ă din Bibliografie i efectua i o prezentare în scris (note de ț ț ș ț
lectură).   Prezentarea va fi predată,   la ultima oră de seminar.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 
aferent programului

 

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare
10.2 metode de 
evaluare

10.3 Pondere 
din nota finală

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator Elaborarea unei  
prezentări, în scris, a 
unei lucrări din 
Bibliografie (note de 
lectură)

*Prezen a la seminar,ț
la dezbateri, este 
obligatorie. 
*Prezentarea  a două 
teme de seminar, la 
alegere.  
*  O  prezentare în 
scris  a unei căr i din ț

30%

40%

http://www.academia.edu/4062476/Enciclopedia_Romaniei_1938_Vol-I


Bibliografie (note de 
lectură).

30%

10.6 Standard minim de performanţă
  

Elaborarea unei  prezentări, în scris, a unei lucrări din Bibliografie (note de lectură).

Data completării      Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar
20 07 20119                                   cercet. III..dr..ab.. Mihai Teodor   
                                                                                                                     NICOARĂ

 

Data avizării în departament            Semnătura directorului de 
departament

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

 


