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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

1.3 Departamentul Sporturi Individuale 

1.4 Domeniul de studii Stiința Sportului si Educației Fizice 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Educatie Fizica și Agrement în Turism/profesor de educație fizică și 

sport 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Legislaţie şi etică în sport 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. András Álmos 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. András Álmos 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DC 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

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

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

Tutoriat 13 

Examinări  15 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 6 

 

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 

 Sală de curs dotată cu videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală de seminar dotată cu videoproiector 
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6. Competenţele specifice acumulate 
C
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a
le

 
 Capacitatea de proiectare, elaborare şi implementare a strategiilor economice şi manageriale 

pentru rentabilizarea organizaţiilor de agrement. 

 Capacitatea de adoptare a deciziilor manageriale în diferite stări ale condiţiilor obiective. 

 Capacitatea de a conduce: unităţi şcolare, structuri ale administraţiei publice de specialitate 

centralizate şi deconcentrate, structuri şi baze sportive. 

 Formarea profilului etic şi profesional al viitorilor specialişti în domeniul educației fzice și 

sportului. 

 Capacitatea de a elabora proiecte şi de a atrage surse de finanţare. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

 Capacitatea de a înţelege şi de a respecta imperativele de legalitate, deontologie şi eficienţă ale 

profesiei. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Sistemul legislativ din România. Clasificarea 

actelor normative. Norma juridică. 
Prelegere interactivă 2 ore 

2. Norma morală, norma etică, norma deontologică şi 

norma juridică în activitatea de educaţie fizică şi 

sport. Deontologia profesile didactice şi a 

profesilor sportive. 

Prelegere interactivă 2 ore 

3. Definiția legală a activității de educație fizică și 

sport. Cuprinsul activității de educație fizică și 

sport. Valorile sociale şi valori juridice. Noţiunea 

de drept. Elementele structurale ale sistemului 

Prelegere interactivă 2 ore 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Însuşirea unei culturi juridice necesare exercitării adecvate profesiei de 

profesor de educație fizică; 
 Precizarea cadrului etic şi deontologic al profesilor didactice şi sportive. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Formarea competenţelor cu privire la interpretarea şi aplicarea normelor 

juridice în legătură cu activitatea de educaţie fizică şi sport şi conexă 

acesteia;  

 Formarea deprinderii de a exploata oportunităţilor oferite de dreptul 

pozitiv al României  pentru un management de calitate al organizaţiilor şi 

activităţilor sportive;  

 Conştientizarea cu privire la răspunderea şi responsabilitatea ce incumbă 

celor implicaţi în activitatea de educaţie fizică şi sport. 
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drept. Izvoarele (interne şi internaţionale) formale 

ale dreptului sportului. Rolul şi importanţa 

disciplinelor juridice în formarea lucrătorilor din 

domeniul educaţiei fizice şi sportului. 

4. Deontologia profesională a specialiștilor din e.f.s. 

Răspundere și responsabilitate.  Instituţia 

răspunderii juridice şi formele acesteia. 

Răspunderea profesională. Respectarea şi 

promovarea drepturilor copilului în societate, 

inclusiv în activităţile de educaţie fizică şi sport. 

Prelegere interactivă 2 ore 

5. Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de 

droguri. Prevenirea şi combaterii practicii 

dopajului. Parteneriatul între Agenția Națională 

Antidrog și Agenția națională Antidoping. Cadru 

legislativ, măsuri sancţionatorii. 

Prelegere interactivă 2 ore 

6. Structurile sportive din sistemul de educaţie fizică 

şi sport al României. Clasificarea structurilor 

sportive din România după caracterul naturii lor 

juridice. 

Prelegere interactivă 2 ore 

7. Constituirea structurilor sportive de drept public şi 

de drept privat. Sistemul organizaţiilor sportive 

internaţionale 

Prelegere interactivă 2 ore 

 TOTAL 14 ore 

Bibliografie 

1. Voicu, A. V., „Curs de legislaţie, management şi marketing în educaţie fizică şi sport”, 2007.  

2. Voicu, A. V., “Drept şi legislaţie în asistenţa socială”, Cluj-Napoca, U, B. B., 2006. 

3. Voicu, A. V., “Răspunderea civilă delictuală cu privire specială la activitatea sportivă”, Editura 

“Lumina Lex”, Bucureşti, 1999. 

4. Voicu, A. V., “Managementul organizaţiilor şi activităţii sportive”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 

1998. 

5. Voicu, A. V., Curs de management, marketing și legislație sportivă, ANEFS București, 2005. 

6. Lador, I., Voicu, A.V., “Elemente de management şi legislaţie sportivă”, Editura Inter-tonic, Cluj-

Napoca, 1996. 

7. Constituţia României;  

8. Statutul Antrenorului – aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 343/30 martie 2011;  

9. Legea nr. 69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu completările şi modificările ulterioare şi 

Regulamentul de aplicare al acesteia;  

10. Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;  

11. Legea. nr. 31/1990 a societăţilor comerciale;  

12. Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;  

13. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;  

14. LEGE nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România;  

15. Legea nr. 32/1994 a sponsorizării;  

16. Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; 

17. Legea nr. 227/2006 privind prevenirea dopajului în sport,  

18. O.G nr. 59 din 30 august 2006 privind utilizarea substanţelor nutritive de către sportivi, 

19. Convenţia Internaţională din 19 Oct. 2005 împotriva dopajului în sport,  

20. Codul Mondial Antidoping – adoptat la Copenhaga 3-5 martie 2003, Agenţia Mondială Antidoping.  

21. Legea nr.272/2004 – privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.  

22. Tratatul de la Lisabona 

23. Cartea Albă a Sportului 
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24. Cartea Europeana a Sportului, Codul Eticii Sportive 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

 Legea nr.69 din 2000 a educaţiei fizice şi 

sportului, cu completările şi modificările 

ulterioare şi Regulamentul de aplicare al 

acesteia 

 Izvoarele (interne şi internaţionale) formale ale 

dreptului in general și ale dreptului sportului în 

special. 

Problematizare, studii 

de caz 
4 ore 

 Importanţa cunoașterii conținutului deontologiei 

profesionale în e.f.s. 

 Problematica respectării şi promovării 

drepturilor copilului activităţile de educaţie 

fizică şi sport. 

Problematizare, studii 

de caz 
6 ore 

 Prevenirea şi combaterea dopajului în 

activităţiile sportive. 

Problematizare, studii 

de caz, jurisprudența 

în materie 

4 ore 

 Structurile sportive din România. 

 Etapele înfiinţării unei structuri sportive. 

Problematizare, studii 

de caz 
4 ore 

 Implementarea noţiunilor aparținătoare 

managementului în organizarea activităţilor 

structurilor sportive. 

Problematizare, studii 

de caz 
4 ore 

 Problematica financiară a sportului românesc. 

 Sponsorizarea. 

 Voluntariatul. 

 Alte surse de finanțare a activitaților de e.f.s.  

Problematizare, studii 

de caz 
6 ore 

 TOTAL 28 ore 

Bibliografie  

1. Voicu, A. V.,  Suport de curs „Legislaţie, management şi marketing în educaţie fizică şi sport”, 2007.  

2. Constituţia României;  

3. Statutul Antrenorului – aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 343/30 martie 2011;  

4. Codul fiscal al României 

5. Codul civil al României 

6. Legea nr. 69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu completările şi modificările ulterioare şi 

Regulamentul de aplicare a acesteia;  

7. Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;  

8. Legea. nr. 31/1990 a societăţilor comerciale;  

9. Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;  

10. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;  

11. LEGE nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România;   

12. Legea nr. 32/1994 a sponsorizării;  

13. Legeanr. 1/2011 a educaţiei naţionale; 

14. Legea nr. 227/2006 privind prevenirea dopajului în sport,  

15. O.G nr. 59 din 30 august 2006 privind utilizarea substanţelor nutritive de către sportivi, 

16. Convenţia Internaţională din 19 Oct. 2005 împotriva dopajului în sport,  

17. Codul Mondial Antidoping – adoptat la Copenhaga 3-5 martie 2003, Agenţia Mondială Antidoping.  

18. Legea nr.272/2004 – privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.  

19. Cartea Albă a Sportului.  

20. Tratatul de la Lisabona. 

21. Cartea Europeanaă a Sportului, Codul Eticii Sportive;  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este coroborat cu aşteptările reprezentanţilor mediilor științifice și profesionale  - a 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Structuri Sportive, Unități de 

învățământ). 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Evaluarea cunoştinţelor 

din legislaţie generală şi 

sportivă 

Evaluare scrisă 50% 

10.5 Seminar/laborator Activitatea la seminar Periodică 30% 

Elaborarea de către student 

a unui referat cu o 

tematică prezentată în 

cadrul seminarului. 

Evaluare practică 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Accederea la nota minimă de 5 (cinci) la toate formele de evaluare. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

30.09.2018   Lect.univ.dr. András Álmos  Lect.univ.dr. András Álmos 

 

Data avizării în departament    Semnătura coordonatorului de Master 

30.09.2018       conf. dr. Pop Nicolae Horațiu 
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