
FIŞA DISCIPLINEI 
1.Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA 

1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA 

1.4 Domeniul de studii ASISTENTA SOCIALA 

1.5 Ciclul de studii MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea ASISTENTA SOCIALA    
2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 
 REGLEMENTARI JURIDICE PRIVIND REGIMUL 
SUBSTANTELOR STUPEFIANTE, PSIHOTROPE SI PRECURSORI 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.univ.dr. Pavel Abraham 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Prof.univ.dr. Pavel Abraham 

2.4 
Anul de studiu 
2019 -2020 I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Obligatoriu          

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  
3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

14 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator  

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 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 10 

Examinări 4 

Alte activităţi  7 

3.7 Total ore studiu individual 111 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite  5 

4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

        
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competente 

profesionale 

 
 Dezvoltarea capacitatii de asimilare, interpretare si aplicare a legislatiei specifice in spete si in 

studii de caz. 

 



 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Prezentare generala a principalelor concepte juridice 
operationale in domeniu. 
2.Importanta tipului de organizare socio-politica in specificul 
reglementarilor privind drogurile. 
3. Evolutia reglementarilor privind drogurile in Romania. 
4. Institutii si parghii procedurale in reglementarea 
fenomenului complex de trafic si consum de droguri. 
5. Reglementari privind procedurile speciale in cauzele privind 
persoane cu comportament adictiv. 
6. Modele institutionale si legislative la nivel international in 
domeniul prevenirii si combaterii traficului si consumului ilicit 
de droguri. 
7. Particularitati procesuale in contextul comportamentul 
delincvent adictiv. 
8. Regimul juridic al precursorilor de droguri. 
9.Reglementari privind cooperarea internationala privind 
prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de 
droguri. 
 

 
Metode de învăţare 
activă 
(expunere didactică, 
dezbatere) 

 

BIBLIOGRAFIE 

 Abraham, P., (2004), Drogurile - reglementări internaţionale şi interne, Editura Dacia, Bucuresti. 

 Abraham, P., Richard, D., Senon, J.-L.,(2005), Dictionar de droguri, toxicomanii si dependente, Editura 
Juridica,Bucuresti. 

 Graham W. G., (2001),Administrarea justitiei in comunitate , Editura Expert, Bucuresti. 

 Les, I., (2002), Sisteme judiciare comparate, Editura All Beck, Bucuresti. 

 United Nations Office on Drugs and Crime, (2002) Access to Treatment and Rehabilitation, United Nations.         

 WHO (Regional Office for Europe), Pompidou Group of the Council of Europe, (2002), Prisons, Drugs and 
Society, Berne, Switzerland. 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 Metode de stimulare, 

dezbateri, 

brainstorming, studii de 

 

Competente 

transversale 

 Intelegerea rolului reglementarilor legale privind drogurile. 

 Familializarea cu principalele  reglementari privind prevenirea si combaterea consumului ilicit de 
droguri, precum si cu oportunitatile normative si institutionale care pot fi folosite. 

 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea și înțelegerea specificului normelor juridice privind 
intrventia in adictii, precum si intelegerea modalitatilor eficiente de 
aplicare a acestora. 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea cadrului legal aplicabil interventiei in adictii si 
deprinderea folosirii celor mai eficiente metode in cadrul limitelor 
legale. 

 



caz, spete, referate si 

recenzii 

   

   

   

   

Bibliografie 

 Abraham, P., (2004), Drogurile - reglementări internaţionale şi interne, Editura Dacia, Bucuresti. 

 Abraham, P., Richard, D., Senon, J.-L.,(2005), Dictionar de droguri, toxicomanii si dependente, Editura 
Juridica,Bucuresti. 

 Graham W. G., (2001), Administrarea justitiei in comunitate , Editura Expert, Bucuresti. 

 Les, I., (2002), Sisteme judiciare comparate, Editura All Beck, Bucuresti. 

 United Nations Office on Drugs and Crime, (2002) Access to Treatment and Rehabilitation, United Nations. 

 WHO (Regional Office for Europe), Pompidou Group of the Council of Europe, (2002), Prisons, Drugs and 
Society, Berne, Switzerland.        

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 
Examen Lucrare scrisă 50% 

10.5 
Seminar/laborator 

Referate, eseuri, proiecte etc Prezentare la seminar 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază. 

 
Data completarii                            Semnatura titular curs  Semnatura titularului de seminar 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Metoda de predare, atat la curs cat si la seminar, este orientate spre practica si cazuistica de specialitate, astfel incat 
absolventii sa fie pregatiti atat teoretic/epistemic, cat si practic.  
 



ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 

 
b. Evaluare – mărire de notă 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală  

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 50%  

 

 

10.5 Seminar/laborator 
 

Referate, eseuri, proiecte 

etc. Prezentare la seminar 50% 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.  

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

 

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

 

c. Evaluare – restanţă 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală  
10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 50%  

 

 
10.5 Seminar/laborator 

Referate, eseuri, proiecte 
etc. Prezentare la seminar 50% 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.  

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

 

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

 


