


 

 

 

 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  
1.2 Facultatea  de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3 Departamentul Științe Juridice și Administrative 
1.4 Domeniul de studii Științe administrative 
1.5 Ciclul de studii Licența 
1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 
1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept constituțional și 

instituții politice 
Cod disciplină:  
U.C.B.01.1.1.O.D.1.1 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Frîntu Viorica-Mihaela 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Lect. dr. Frîntu Viorica-Mihaela 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare* E 2.7 Regimul disciplinei** OD 
* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  
**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină 

opţională fundamentală/ de specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă 
 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
Tutoriat  
Examinări   2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 69  

 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 - Existența unui proiector video, laptop; 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
   - Calculatoare conectate la Internet. 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor 

administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private 

C2.   Identificarea și aplicarea dispozițiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv formularea de 

propuneri de acte normative 

MINISTERUL EDUCAȚIEI   

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
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 CT1.  Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea 

principiilor etice şi a deontologiei profesionale 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  
-  înţelegerea locului şi rolului dreptului constituţional şi instituţiilor politice în 

sistemul de drept românesc 
7.2 Obiectivele specifice - însuşirea noţiunilor de bază cu privire la teoria Constituţiei; 

- însuşirea noţiunilor de bază cu privire la teoria statului; 

- însuşirea caracteristicilor generale ale statului român; 

- definirea conceptului de cetăţenie; identificarea principiilor generale ale cetăţeniei 

române, a modurilor de dobândire şi de pierdere a acesteia; 

- cunoaşterea drepturilor, libertăţilor şi  îndatoririlor fundamentale;  

- explicarea scopului şi atribuţiilor instituţiei Avocatul Poporului; 

- definirea termenilor specifici sistemului electoral; analiza sistemelor electorale;  

- cunoaşterea particularităţilor instituţiilor reprezentative care exercită cele trei puteri 

statale: puterea legislativă, puterea executivă şi puterea judecătorească; 

 - explicarea rolului şi atribuţiilor Curţii Constituţionale din România; interpretarea 

unor soluţii date de Curtea Constituţională potrivit competenţei acesteia. 
 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
Consideraţii generale privind Dreptul constituţional şi 

instituţii politice 

- Introducere în sistemul dreptului 

- Distincţia dintre dreptul public şi dreptul privat 

- Apariţia şi evoluţia disciplinei de drept constituţional 

- Dreptul constituţional – ramură a dreptului public şi factor 

structurant în sistemul de drept 

          - Normele și raporturile de drept constituțional 

          - Subiectele raporturilor de drept constituţional 

          - Izvoarele formale ale dreptului constituţional 

- Conceptul de instituţie politică 

Prelegere 2 

Teoria constituţiei 

- Constituţia. Noţiune şi categorii de constituţii 

        - Apariţia constituţiei 

        - Noţiunea de constituţie 

        - Constituţia cutumiară şi constituţia scrisă 

        - Forme de constituţii scrise 

- Adoptarea, modificarea şi abrogarea Constituţiei  

- Conţinutul normativ al Constituţiei 

- Supremaţia constituţiei  

- Controlul constituționalității legilor 

        - Noțiunea de control al constituționalității legilor 

        - Forme de control al constituționalității legilor   

Prelegere 2 

Teoria statului 

- Conceptul de stat 

- Elementele constitutive ale statului 

- Forma de stat 

- Principiul separaţiei puterilor în stat 

Prelegere 2 

Caracterele statului român 

- Stat naţional 

- Stat suveran şi independent 

- Stat unitar şi indivizibil 

- Stat de drept, democratic şi social 

- Stat pluralist 

Prelegere 2 

Cetăţenia română 

- Noţiunea de cetăţenie 

- Reglementarea juridică şi principiile cetăţeniei române 

- Dobândirea cetăţeniei române 

- Pierderea cetăţeniei române 

Prelegere 2 



- Dovada cetăţeniei române 

- Cetăţenia de onoare 
Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale 

- Noţiunea de drepturi şi libertăţi fundamentale 

- Principiile constituţionale aplicabile drepturilor, libertăţilor şi 

îndatoririlor fundamentale 

- Clasificarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale 

- Drepturile şi libertăţile fundamentale 

- Restrângerea exerciţiului drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti 

- Îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor 

Prelegere 2 

Avocatul Poporului 

- Scurt istoric 

- Rolul şi atribuţiile Avocatului Poporului 

- Adjuncţii Avocatului Poporului 

- Procedura de soluţionare a petiţiilor 

- Activitatea în domeniul privind prevenirea torturii în locurile de 

detenție 

- Dreptul Avocatului Poporului de a sesiza Curtea Constituţională 

- Răspundere, imunităţi, incompatibilităţi 

- Importanţa instituţiei Avocatul Poporului 

Prelegere 2 

Sistemul electoral 

- Consideraţii generale 

- Drepturile electorale 

- Dreptul de vot 

- Tipuri de sisteme electorale 

Prelegere 2 

Parlamentul României 

- Consideraţii generale privind instituţia Parlamentului 

- Rolul Parlamentului României 

- Alegerea Camerelor Parlamentului României 

- Organizarea internă a Parlamentului României 

- Funcţionarea Parlamentului României 

- Mandatul parlamentar 

- Statutul deputaţilor şi senatorilor 

- Funcţiile Parlamentului României 

- Actele Parlamentului  

Prelegere 2 

Preşedintele României 

- Rolul Preşedintelui României 

- Alegerea Preşedintelui României 

- Durata mandatului Preşedintelui României 

- Incompatibilităţi şi imunităţi 

- Atribuţiile Preşedintelui României 

- Răspunderea politică şi penală a Preşedintelui României 

- Actele Preşedintelui României 

Prelegere 2 

Guvernul României 

- Rolul şi locul Guvernului 

- Componenţa Guvernului 

- Învestitura 

- Durata mandatului 

- Incompatibilităţi 

- Primul-ministru 

- Actele Guvernului 

- Răspunderea Guvernului 

Prelegere 2 

Autoritatea judecătorească 

- Consideraţii generale 

- Instanţele judecătoreşti 

- Ministerul Public 

- Incompatibilităţi 

- Consiliul Superior al Magistraturii 

- Principiile de înfăptuire a justiţiei 

Prelegere 2 

Curtea Constituţională 

- Locul şi rolul Curţii Constituţionale 

- Structura Curţii Constituţionale 

- Statutul judecătorilor Curţii Constituţionale 

- Atribuţiile Curţii Constituţionale şi procedura jurisdicţională 

- Actele Curţii Constituţionale 

Prelegere 2 

Partidele politice Prelegere 2 



- Consideraţii generale 

- Organizarea şi funcţionarea partidelor politice 

- Sisteme de partide politice 

- Rolul partidelor politice 

- Asocierea partidelor politice 

Bibliografie obligatorie: 
- Luminiţa Dragne, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2022;  

- Luminiţa Dragne, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2022;  

- Ştefan Deaconu, Drept constituţional, Ediția a 4-a, revăzută și adăugită, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2020; 

- Ştefan Deaconu, Instituţii politice, Ediția a 4-a, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2020; 

- Constituţia României din 1991, republicată în M. Of. nr. 767/31.10.2003. 

Bibliografie facultativă: 
- Marieta Safta, Drept constituțional și instituții politice, vol. I, Teoria generală a dreptului constituțional. 

Drepturi și libertăți, Ediția a 6-a, revizuită, Editura Hamangiu, București, 2020; 

- Marieta Safta, Drept constituțional și instituții politice, vol. II, Instituții politice, Ediția a 3-a, revizuită, Editura 

Hamangiu, București, 2020; 

- Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu,  Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia a 15-a, vol. I, Editura 

C.H. Beck, Bucureşti, 2016; 

- Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia a 15-a, vol. II, Editura 

C.H. Beck, Bucureşti, 2017; 

- Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia a 3-a, revizuită şi adăugită, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2014; 

- Ion Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale – în dreptul român şi în dreptul comparat – Editura C.H. 

Beck, Bucureşti, 2006; 

- Cristian Ionescu, Tratat de drept constituţional contemporan, Ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008; 

- Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Teoria generală, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2007; 

- Constanţa Călinoiu, Victor Duculescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Lumina Lex, 

Bucureşti, 2005; 

- Mihai Bădescu, Cătălin Andruş, Cătălina Năstase, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2011; 

- Constanța Călinoiu, Victor Duculescu, Georgeta Duculescu, Drept constituțional comparat, Tratat, Ediția a 

IV-a, vol. I, Editura Lumina Lex, București, 2007; 

- Constanța Călinoiu, Victor Duculescu, Georgeta Duculescu, Drept constituțional comparat, Tratat, Ediția a 

IV-a, vol. II, Editura Lumina Lex, București, 2007.  

- Daniela Valea, Drept constituţional şi instituţii politice – în dreptul român şi în dreptul comparat – Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2014; 

- Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu (coord.), Constituţia României: comentariu pe articole,  Ediția a 3-a, 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2022.  

       Legislaţie 

- Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, publicată în M. Of. nr. 44/6.03.1991, republicată în M. Of. nr. 

576/13.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, publicată în M. Of. nr. 

48/20.03.1997,  republicată în M. Of. nr. 181/27.02.2018; 

- Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în M. Of. nr. 553/24.07.2015, rectificată în M. Of. nr. 

553/22.07.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, publicată în M. Of. nr. 887/29.09.2004, 

republicată în M. Of. nr. 650/12.09.2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, publicată în M. Of. nr. 

101/22.05.1992, republicată în M. Of. nr. 807/3.12.2010, cu modificările ulterioare; 

- Legea partidelor politice nr. 14/2003, publicată în M. Of. nr. 25/17.01.2003,  republicată în M. Of. nr. 

408/10.06.2015;  

- Regulamentul Camerei Deputaţilor;  

- Regulamentul Senatului;  

- Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / Observaţii  

Consideraţii generale privind Dreptul constituţional şi 

instituţii politice 
Explicație, dezbatere 2 

Teoria constituţiei Explicație, dezbatere 2 
Teoria statului Explicație, dezbatere 2 
Caracterele statului român Explicație, dezbatere 2 



Cetăţenia română Explicație, dezbatere 2 
Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale Explicație, dezbatere 2 
Avocatul Poporului Explicație, dezbatere 2 
Sistemul electoral Explicație, dezbatere 2 
Parlamentul României Explicație, dezbatere 2 
Preşedintele României Explicație, dezbatere 2 
Guvernul României Explicație, dezbatere 2 
Autoritatea judecătorească Explicație, dezbatere 2 
Curtea Constituţională Explicație, dezbatere 2 
Partidele politice Explicație, dezbatere 2 
Bibliografie obligatorie: 
- Luminiţa Dragne, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2022;  

- Luminiţa Dragne, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2022;  

- Ştefan Deaconu, Drept constituţional, Ediția a 4-a, revăzută și adăugită, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2020; 

- Ştefan Deaconu, Instituţii politice, Ediția a 4-a, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2020; 

- Fabian Niculae, Drept constituțional și instituții politice, Caiet de seminar, vol. I, Editura Universul Juridic, 

București, 2020; 

- Constituţia României din 1991, republicată în M. Of. nr. 767/31.10.2003. 

Bibliografie facultativă: 
- Marieta Safta, Drept constituțional și instituții politice, vol. I, Teoria generală a dreptului constituțional. 

Drepturi și libertăți, Ediția a 6-a, revizuită, Editura Hamangiu, București, 2020; 

- Marieta Safta, Drept constituțional și instituții politice, vol. II, Instituții politice, Ediția a 3-a, revizuită, Editura 

Hamangiu, București, 2020; 

- Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu,  Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia a 15-a, vol. I, Editura 

C.H. Beck, Bucureşti, 2016; 

- Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia a 15-a, vol. II, Editura 

C.H. Beck, Bucureşti, 2017; 

- Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia a 3-a, revizuită şi adăugită, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2014; 

- Ion Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale – în dreptul român şi în dreptul comparat – Editura C.H. 

Beck, Bucureşti, 2006; 

- Cristian Ionescu, Tratat de drept constituţional contemporan, Ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008; 

- Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Teoria generală, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2007; 

- Constanţa Călinoiu, Victor Duculescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Lumina Lex, 

Bucureşti, 2005; 

- Mihai Bădescu, Cătălin Andruş, Cătălina Năstase, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2011; 

- Constanța Călinoiu, Victor Duculescu, Georgeta Duculescu, Drept constituțional comparat, Tratat, Ediția a 

IV-a, vol. I, Editura Lumina Lex, București, 2007; 

- Constanța Călinoiu, Victor Duculescu, Georgeta Duculescu, Drept constituțional comparat, Tratat, Ediția a 

IV-a, vol. II, Editura Lumina Lex, București, 2007.  

- Daniela Valea, Drept constituţional şi instituţii politice – în dreptul român şi în dreptul comparat – Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2014; 

- Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu (coord.), Constituţia României: comentariu pe articole,  Ediția a 3-a, 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2022.  

Legislaţie 

- Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, publicată în M. Of. nr. 44/6.03.1991, republicată în M. Of. nr. 

576/13.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, publicată în M. Of. nr. 

48/20.03.1997,  republicată în M. Of. nr. 181/27.02.2018; 

- Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în M. Of. nr. 553/24.07.2015, rectificată în M. Of. nr. 

553/22.07.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, publicată în M. Of. nr. 887/29.09.2004, 

republicată în M. Of. nr. 650/12.09.2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, publicată în M. Of. nr. 

101/22.05.1992, republicată în M. Of. nr. 807/3.12.2010, cu modificările ulterioare; 

- Legea partidelor politice nr. 14/2003, publicată în M. Of. nr. 25/17.01.2003,  republicată în M. Of. nr. 

408/10.06.2015;  

- Regulamentul Camerei Deputaţilor;  

- Regulamentul Senatului;  



- Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese 

asociate domeniului. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 
10.4 Curs 1. Cunoștințele  însușite  

2. Utilizarea corectă a conceptelor 

studiate 

3. Capacitatea de a-și argumenta logic 

ideile 

4. Coerență în exprimare  

Examen oral 80% 

10.5 Seminar Activitate seminarii  20% 

   
10.6 Laborator -   
10.7 Proiect -   
10.8 Standard minim de performanţă 
- Să dovedească însușirea minimă a materiei; 
- Activitate la seminar  

Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

............................................... 
Semnătura titularului de seminar/ 

laborator/ proiect 
.............................................. 

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 

 

 



MINISTERUL EDUCAȚIEI 

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” Din Târgu Jiu 

1.2 Facultatea de Științe Ale Educației, Drept Și Administrație Publică 

1.3 Departamentul Ştiinţe Juridice și Administrative 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe Administrative 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație Publică 

1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Fundamentele dreptului Cod disciplină: 

UCB.01.1.1.O.S.1.2 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
- 

2.4Anul de  studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de  evaluare* E 2.7 Regimul disciplinei** OS 
* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  
**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină opţională 

fundamentală/ de specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă   

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect - 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

28 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect - 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 72  
3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 

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 • Existența unui proiector video, laptop 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 



6. Competenţele specifice acumulate 
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▪ CP2 Identificarea și aplicarea dispozițiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv inițierea și 

formularea de propuneri de acte normative și/sau administrative 
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▪ CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea 

principiilor deontologiei profesionale. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina urmărește cunoaşterea şi înţelegerea de către studenți a 

terminologiei specifice, generale, respectiv înţelegerea, identificarea și 

aprofundarea unor noțiuni și concepte fundamentale, caracteristice 
domeniului. 

7.2 Obiectivele specifice În urma participării la cursuri şi a aprofundării materiei, studenţii vor fi 

capabili de următoarele: dobândirea unor abilităţi de interpretare și analiză 

a normelor juridice, instituțiilor juridice și a ramurilor de drept, formarea 

unui limbaj juridic specific, redactarea şi prezentarea unor materiale 

ştiinţifice despre noţiunile introduse la curs. 

 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
1. Sistemul ştiinţei dreptului Prelegere, curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

2 

2. Despre dreptate, justiţie drept 

Concepțiile lui Platon, J.J. Rousseau, Im. Kant și Gheorghe 

C. Mihai 

Prelegere, curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
2 

3. Conceptul şi definiţia dreptului Prelegere, curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
2 

4. Limbajul juridic al dreptului pozitiv 

Funcţiile limbajului 

Prelegere, curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
2 

5. Dreptul şi statul 

• Noțiunea și apariția statului 

• Puterea și funcțiile statului 

• Forma și structura statului; regimul politic 

Prelegere, curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
2 

6. Principiile şi funcţiile dreptului 

• Noțiunea și clasificarea principiilor dreptului 

• Prezentarea principiilor fundamentale ale dreptului 

Prelegere, curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
2 

7. Norma juridică 

• Definiția normei juridice 

• Scopul normei juridice 

• Trăsăturile caracteristice ale normei juridice 

• Structura normei juridice 

• Clasificarea normelor juridice 

• Acțiunea normei juridice 

Prelegere, curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
4 

8. Izvoarele dreptului 

• Noțiuni generale 

• Prezentarea izvoarelor formale ale dreptului 

Prelegere, curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
2 



9. Tehnica elaborării actelor normative; realizarea dreptului Prelegere, curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
2 

10. Raportul juridic 

• Definiția raportului juridic 

• Trăsăturile caracteristice ale raportului juridic 

• Subiectele raportului juridic 

• Conținutul raportului juridic 

• Obiectul raportului juridic 

• Faptul juridic 

Prelegere, curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
4 

11. Răspunderea juridică 

• Considerații generale și definiție 

• Forme specifice răspunderii juridice 

• Condițiile răspunderii juridice 

• Funcțiile răspunderii juridice 

Prelegere, curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
4 

Bibliografie obligatorie: 

Adrian Gorun, Fundamentele filosofice ale dreptului, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 1997 

Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, curs universitar, Ediția 5, Editura C.H. Beck, București, 2014 

Simona Cristea, Teoria generală a dreptului, Ediția 4, Editura C. H. Beck, București, 2020. 

Bibliografie facultativă: 

Constituția României 

Gh. Mihai și R. Motica, Fundamentele dreptului, Editura All, București, 1997 

Delia –Georgiana Semenescu, Viorica – Mihaela Frîntu, Legal norm – 

general aspects, lucrare publicată în Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Litere 

și Științe Sociale, nr. 3/2016, Editura”Academica Brâncuși Tg.-Jiu, ISSN 2344-3677, ISSN-L 1844-6051, 

pag. 102 - 107. 
M. Luburici și I. Ceterchi, Teoria generală a dreptului 

 

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 finalã 

10.1 Curs              Examinare orală Evaluare sumativă la 

sfârşitul semestrului 

90% 

Prezenţă şi activitate Evaluare formativă (pe 

tot parcursul 

semestrului) 

10% 

10.6 Standard minim de performanţã                                                        

• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

• Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri; 
  Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

............................................... 
Semnătura titularului de seminar/ 

laborator/ proiect 

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

  

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 

 

• Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situații, procese 

asociate domeniului. 

• Formarea unui comportament responsabil, specific atribuțiilor din domeniu, cu folosirea unui limbaj adecvat și 

puterea de a comunica eficient 

• Dezvoltarea capacității de a lucra și comunica eficient într-o echipă; 



MINISTERUL EDUCAȚIEI 

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” Din Târgu Jiu 

1.2 Facultatea De Științe Ale Educației, Drept Și Administrație Publică 

1.3 Departamentul Științe Juridice și Administrative 

1.4 Domeniul de studii Științe administrative 

1.5 Ciclul de studii Licența 

1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 

1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Economie Cod disciplină: 

UCB.01.1.1.O.D.1.3 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Boncea Amelia Georgiana 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
- 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare* E 2.7 Regimul disciplinei** OD 
* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  

**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină opţională 

fundamentală/ de specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă   
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect - 

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

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 39 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  

Examinări 3 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 72  

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 

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 Participarea la curs; parcurgerea referinţelor bibliografice indicate, în 

vederea dialogului cu profesorul, pe anumite teme. Lipsa factorilor 

perturbatori. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 



6. Competenţele specifice acumulate 
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CP4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională.  

CP5 Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea deontologiei 

profesionale. 
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CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor deontologiei profesionale.  

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor 

specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.  

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și a 

modalităților de formare și dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și 

adaptării la cerințele pieței muncii. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Programa urmăreşte formarea abilităţilor necesare studenţilor pentru a 

lucra în domeniul administraţiei publice, facând posibilă mai întâi o 

imagine a întregului, dezvoltarea gândirii de la general la 

particular;scopul acestei discipline este orientarea studenţilor în procesul 

de fundamentare a cunoştinţelor teoretice şi dezvoltarea unei gândiri 

economice pentru dobândirea capacităţii de identificare şi structurare a 

informaţiilor cu privire la procesele economice. Obiectivele generale ale 

disciplinei urmăresc; 

1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea teoriilor în domeniul economic; 

2. Realizarea de activităţi specifice domeniului public în organismele şi 

instituţiilor administraţiei publice 

3. Cunoaşterea şi înţelegerea necesităţii participării administraţiei locale 

la circuitul economic; 

Cultivarea culturii economice în functie de valorile culturale, morale si 

civice specifice democratiei liberale si economiei de piata. 

7.2 Obiectivele specifice • Familiarizarea studenţilor cu categoriile economice fundamentale 

specifice economiei 

• Prezentarea mecanismului de funcţionare a economiei de piaţă, a 

echilibrului şi a dezechilibrelor micro si macroeconomice. 

• Crearea de condiţii propice pentru studiul individual şi în echipă 

• Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică 

• Dezvoltarea capacităţii de argumentare 

 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. ore/ 

Observaţii 

 

1.Știinţa economică. Obiectul si metoda economiei. 

Raportul general nevoi – resurse. Raritatea şi alegerea 

Prelegere cu prezentare 

PPT,dezbateri, explicații, 

exemple 

1 

 

2.Agenții economici. Factorii de producție – definiție, calsificare, 

funcții. Societăți comerciale. 

Prelegere cu prezentare 

PPT,dezbateri, explicații, 

exemple 

2 

3. Capitalul – concept, forme, structura Prelegere cu prezentare 

PPT,dezbateri, explicații, 

exemple 

1 

4.Teoria producatorului. Costul de producție. Oferta. Prelegere cu prezentare 
PPT,dezbateri, explicații, 

exemple 

2 



5. Productivitatea factorilor de producție. Concept, forme, 

dinamică, tipologie, indicatori, factori de influență 

Prelegere cu prezentare 

PPT,dezbateri, explicații, 

exemple 

2 

6. Veniturile în economie. Salariu, profitul, dobânda. Prelegere cu prezentare 

PPT,dezbateri, explicații, 

exemple 

2 

7.Tipuri de piețe și mecanismele de formare a prețurilor. 

Concurența. Prețul. Teoria consumatorului. Cererea. Legea 

cererii. Elasticitatea cererii 

Prelegere cu prezentare 

PPT,dezbateri, explicații, 

exemple 

4 

8.Introducere în macroeconomie. Sisteme si modele economice. Prelegere cu prezentare 

PPT,dezbateri, explicații, 

exemple 

1 

9.Creșterea și dezvoltarea economică. Factori determinanți. 

Rezultate economice. Indicatori. 

Prelegere cu prezentare 

PPT,dezbateri, explicații, 
exemple 

1 

10.venitul, consumul economiile și investițiile. Prelegere cu prezentare 

PPT,dezbateri, explicații, 

exemple 

2 

11.Echilibrul economic. Natura crizelor economice și financiare Prelegere cu prezentare 

PPT,dezbateri, explicații, 

exemple 

2 

12.Ocuparea și șomajul. Piața muncii Prelegere cu prezentare 

PPT,dezbateri, explicații, 
exemple 

1 

13.Inflația – cauze, masurarea inflației, politici antiinflaționiste Prelegere cu prezentare 

PPT,dezbateri, explicații, 

exemple 

1 

14.Politica monetară Prelegere cu prezentare 

PPT,dezbateri, explicații, 

exemple 

2 

15.Politica fiscală. Bugetul Prelegere cu prezentare 

PPT,dezbateri, explicații, 

exemple 

2 

16. Integrarea economică internațională. Integrare europeană. 

Aderarea României la euro 

Prelegere cu prezentare 

PPT,dezbateri, explicații, 

exemple 

2 

Bibliografie obligatorie: 

1. Cîrnu D. Boncea A.G., - Fundamentele teoriei economice, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2002 

2. Dobrotă, N. – economie politică, ed. Economică, București, 1997 

3. Mungiu-Pupăzan C., Băbăiţă I.,- Microeconomie, Editura Academica Brâncuşi, TgJiu,2008 

4. Pociovălişteanu, Diana-Mihaela, Teorie economică generală. Elemente de microeconomie, Editura Universitaria, 

Craiova, 2007 

5. Samuelson, P.A. , Nordhaus, W.D. – Economie politică, Ed. Teora, București, 2000 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Disciplina este fundamentală pentru a înțelege consecințele deciziilor politicilor economie asupra 

economiei reale. 



10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 1. Cunoștințele însușite 

2. Utilizarea corectă a conceptelor 

studiate 

3. Capacitatea de a-și argumenta logic 

ideile 

4. Coerență și originalitate în 

exprimare 

Examinare 

orală 
60% 

Prezentare referate, răspunsuri, teste  40% 
   

10.5 Laborator -   

10.6 Proiect -   

10.7 Standard minim de performanţă 

• Nota 5 se acordă ca urmare a asimilării informațiilor principale care conduc la înțelegerea conceptelor ți principiilor 
de funcționare ale sisitemelor economice. Indeplinirea standardului minim se verifică atât prin evaluare pe parcurs 
cât și prin examinarea finala. 

 

  Data avizării Semnătura titularului de curs           Semnătura titularului de     

în departament          ...........................          seminar/laborator/proiect 

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

                                                                             

                  Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 

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



 

 

 

 

 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  

1.2 Facultatea  de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

1.3 Departamentul de Științe Juridice și Administrative 

1.4 Domeniul de studii Științe administrative 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 

1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Relații publice Cod disciplină: 

UCB.01.1.1.O.S.1.4 
2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Delia - Georgiana Semenescu 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Dr. Delia - Georgiana Semenescu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare* E 2.7 Regimul disciplinei** OS 
* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  
**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină opţională 

fundamentală/ de specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă 
 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 14 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 83   
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 • Existența unui laptop 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
• Calculatoare conectate la Internet 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
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e CP5 Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea deontologiei profesionale 

CP6 Identificarea, analizarea și rezolvarea problemelor din administrația publică în mod cooperant, 

flexibil și eficient 
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 CT2 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în 

munca de echipă, prin dezvoltarea capacităţilor comunicare interpersonală. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoașterea și înţelegerea specificului relaţiilor publice în 

domeniul administrației publice, teoretic și practic, precum şi 

prezentarea noţiunilor şi aspectelor fundamentale pentru realizarea 

activităților specifice din domeniu. 
7.2 Obiectivele specifice • În urma parcurgerii cursului, studenții vor dobândi abilităţi de 

înțelegere și explicare a fenomenelor ce influențează evoluția 

relațiilor publice, precum și afirmarea elementelor specifice 

comunicării, specifice relațiilor din și cu instituțiile administrației 

publice; 
• Elaborarea și dezvoltarea strategiilor specifice relațiilor publice; 

• Corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitățile de a le aplica în 

practică. 
 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
1. Considerații generale asupra relațiilor publice Expunerea; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Studiu de caz. 

2 

2. Relații publice – cadru general Expunerea; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Studiu de caz. 

2 

3. Istoria relațiilor publice     Expunerea; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Studiu de caz. 

4 

4. Comunicarea și relațiile publice Expunerea; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Studiu de caz. 

2 

5. Departamente și Relații publice – cadru general, firme de relații 

publice 
Expunerea; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Studiu de caz. 

4 

6. Companiile de relații publice Expunerea; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Studiu de caz. 

4 

7. Comunicarea de criză Expunerea; 

Metoda observației; 
4 



Problematizarea; 

Studiu de caz. 

8. Relații publice sectoriale Expunerea; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Studiu de caz. 

2 

Bibliografie obligatorie: 

Suport curs 
Cristina Coman, Relațiile publice: principii și strategii, Editura Polirom, Iași, 2006. 

Cristina Coman, Relațiile publice și mass-media, ediție revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2008. 

Iacob Dumitru, Cismaru Diana-Maria, Pricopie Remus, Relațiile publice – coeziune și eficiență prin 

comunicare, Editura Comunicare.ro, București, 2011. 

Bibliografie facultativă: 
Doru Pop, Introducere in teoria relațiilor publice, Editura DACIA, Cluj – Napoca, 2000. 
Viorica Aura Păuș, Comunicare și resurse umane, Editura Polirom, București, 2006. 

Ana Dinescu, Ghid al comunicatorului din instituțiile publice, Editura Lumen, Iași, 2010. 

Mirela-Simona Niculescu, Relațiile publice internaționale în contextul globalizării, Editura SNSPA, 

București, 2011. 

Mariana Popa, Comunicarea. Aspecte generale și particulare, Editura Paideia, București 2006. 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  
1.Relațiile publice – apariție și motivație Explicație 

Analiza de text 

Problematizare 

Studiul de caz 

2 

2.Necesitatea relațiilor publice Explicație 

Analiza de text 

Problematizare 

Studiul de caz 

2 

3.Implicarea oamenilor în realizarea relațiilor publice Explicație 

Analiza de text 

Problematizare 

Studiul de caz 

2 

4.Relația cetățean – instituție publică Explicație 

Analiza de text 

Problematizare 

Studiul de caz 

2 

5.Comunicarea și resursele umane Explicație 

Analiza de text 

Problematizare 

Studiul de caz 

2 

6.Comunicarea: felurile, importanța în realizarea 

relațiilor publice 
Explicație 

Analiza de text 

Problematizare 

Studiul de caz 

2 

7.Relațiile publice – propuneri pentru îmbunătățiri Explicație 

Analiza de text 

Problematizare 

Studiul de caz 

2 

Bibliografie obligatorie: 
Cristina Coman, Relațiile publice: principii și strategii, Editura Polirom, Iași, 2006. 

Cristina Coman, Relațiile publice și mass-media, ediție revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2008. 
Bibliografie facultativă: 
Viorica Aura Păuș, Comunicare și resurse umane, Editura Polirom, București, 2006. 

Alex Mucchielli, Arta de a comunica. Metode, forme și psihologia situațiilor de comunicare, Editura 
Polirom, Iași, 2008. 

Ana Dinescu, Ghid al comunicatorului din instituțiile publice, Editura Lumen, Iași, 2010. 



 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situații, 

procese asociate domeniului. 

• Formarea unui comportament responsabil, specific atribuțiilor din domeniu, cu folosirea unui limbaj 

adecvat și puterea de a comunica eficient   

• Dezvoltarea capacității de a lucra și comunica eficient într-o echipă. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 1. Cunoștințele  însușite  
2. Utilizarea corectă a conceptelor 

studiate 

3. Capacitatea de a-și argumenta 

logic ideile 
4. Coerență în exprimare  

Examen scris 80% 

10.5 Seminar Activitate seminarii  20% 

10.6 Laborator -   
10.7 Proiect -   
10.8 Standard minim de performanţă 

-  Să dovedească însușirea minimă a materiei 

- Activitate la seminar 

Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

............................................... 
Semnătura titularului de seminar/ 

laborator/ proiect 
.............................................. 

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 

 



                        

 MINISTERUL EDUCAȚIEI 

 Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                               

 Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu  

1.2 Facultatea  Științe ale Educației, Drept și Administrație  Publică 

1.3 Departamentul Științe Juridice și Administrative 

1.4 Domeniul de studii Științe administrative 

1.5 Ciclul de studii Licența 

1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 

1.7 An universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Logică Cod disciplină: 

UCB.01.1.1.O.D.1.5 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Sorin Vasile Purec 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 

 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 

evaluare* 

E 2.7 Regimul 

disciplinei** 

OD 

* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  

**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină opţională 
fundamentală/ de specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect - 

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

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 47  

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 

 

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 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, 

videoproiector; 

Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 

Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - cursul se va 

desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau 

altă platformă agreată sau prin transmisiune TV. Se vor pune la dispoziţia 

studenţilor materiale în format electronic pentru o mai buna înţelegere a 

materiei. 



5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, 

videoproiector; 

Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 

Pentru perioada pandemiei - atunci când o să fie cazul - seminarul se va 

desfăşura online prin videoconferinţă, folosind platforma MS Teams sau 

altă platformă agreată. Se vor pune la dispoziţia studenţilor materiale în 

format electronic pentru o mai buna înţelegere a materiei. 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
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e CP4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională.  

CP5 Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea deontologiei profesionale.  

CP6 Identificarea, analizarea și rezolvarea problemelor din administrația publică în mod 

cooperant, flexibil și eficient 

C
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le

 

CT1 Indeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu 

respectarea principiilor deontologiei profesionale.  

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în 

munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.  

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și a modalităților de 

formare și dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței 

muncii. 

 

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

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei  

Familiarizarea cu procedeele logice de intemeiere argumentativa si cu erorile logice ce 

se pot produce atunci cand se incalca o regula logica în vederea dobândirii de abilități 

practice privind cercetarea. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

1.Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare  

- Cunoaşterea specificului logicii ca disciplină autonomă, conştientizarea şi dobândirea 

abilităţii de a raţiona corect şi eficient, creşterea capacităţii de a argumenta şi contra-

argumenta filosofic, deprinderea de a gândi, de a se exprima şi de a comunica într-un stil 

ştiinţific, clar, riguros şi nu mai puţin convingător 

 - Să poată identifica structurile formale ale gândirii, să le aducă la un stadiu de formalizare 

suficient de clar spre a putea “decupa” principiile logice ale gândirii, legile logice şi 

normele de gândire corectă ce derivă der aici; 

  -  Să poată opera clar şi eficient cu principalele categorii ale logicii ca disciplină 

ştiinţifică, iar pe această bază, să poată identifica şi explica erorile curente de raţionare 

 2.Instrumental-aplicative  

 - Folosirea adecvată a terminologiei de bază şi identificarea în texte a conceptelor studiate 

precum şi explicarea acestora; 

- Selectarea termenilor adecvaţi în exprimare, în funcţie de tema pusă în discuţie 

-  Să cunoască şi să aplice corect principiile logicii 

-  Să definească şi să clasifice corect  

-  Să realizeze inferenţe immediate şi mediate cu propoziţii categorice 

-  Să poată aduce propoziţiile din limbajul comun la forma standard a propoziţiilor 

categorice 

-  Să recunoască încălcările regulilor de silogism şi să corecteze, formal, erorile de 

argumetare silogistică 

-  Să recunoască sofismele în argumetare şi să le poată respinge 

-  Să poată crea unităţi de argumetare după modelele clasice  

-  Să dezbată critic cu respectarea regulilor dezbaterii 

3.Atitudinale  

- Formarea conştiinţei de sine care să orienteze şi motiveze conduite;  

- Exersarea unei conduite acceptate în contexte sociale diverse;  

- Atitudine civică în baza raportului individ/grup social 

- Cultivarea unei atitudini critice faţă de realitatea socială şi a disponibilităţii de asumare 

a responsabilităţii unor soluţii propuse pentru îmbunătăţirea realităţii sociale 

 

 

 

 

 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

1. Comunicarea. Abordari ale comunicării. Logică – 

argumentare - comunicare  

Expunerea, Conversația 

euristică, Explicația, 

Demonstrația 

2 

2. Ce este argumentarea?  

Natura argumentării. Utilitatea argumentării. Limite ale 

folosirii argumetării. Standarde etice pentru argumetare 

Expunerea, Conversația 

euristică, Problematizarea, 

Explicația, Demonstrația, 

Exercițiul 

2 

3. Principiile logicii Expunerea, Conversația 

euristică, Problematizarea, 

Explicația, Demonstrația, 

Exercițiul 

2 

4. Termenii. Propoziţii categorice Expunerea, Conversația 

euristică, Problematizarea, 

Explicația, Demonstrația, 

Exercițiul 

2 

5. Inferenţe inediate cu propoziţii categorice Expunerea, Conversația 

euristică, Problematizarea, 

Explicația, Demonstrația, 

Exercițiul 

2 

6. Silogismul Expunerea, Conversația 

euristică, Problematizarea, 

Explicația, Demonstrația, 

Exercițiul 

2 

7. Forme speciale de argumentare silogistică Expunerea, Conversația 

euristică, Problematizarea, 

Explicația, Demonstrația, 

Exercițiul 

2 

8. Sofisme. Argumetarea sofistică (între logică şi retorică) Expunerea, Conversația 

euristică, Problematizarea, 

Explicația, Demonstrația, 

Exercițiul 

2 

9. Definiţia şi clasificarea Expunerea, Conversația 

euristică, Problematizarea, 

Explicația, Demonstrația, 

Exercițiul 

2 

10. Argumentarea – logică sau pragmatică. Argumentarea 

ca discuţie critică 

Expunerea, Conversația 

euristică, Problematizarea, 

Explicația, Demonstrația, 

Exercițiul 

2 

11. Argumentarea. Elementele argumentarii. Regulile 

argumentarii 

Expunerea, Conversația 

euristică, Problematizarea, 

Explicația, Demonstrația, 

Exercițiul 

2 

12. Cearea unei unităţi de argumentare. Modelul de 

argumetare propus de St. Toulmin. Argumentele simple, 

argumentele în lanţ şi argumentele ciorchine 

Expunerea, Conversația 

euristică, Problematizarea, 

Explicația, Demonstrația, 

Exercițiul 

2 

13. Tipuri de argumentări Expunerea, Conversația 

euristică, Problematizarea, 

Explicația, Demonstrația, 

Exercițiul 

2 

14. Tehnici de prezentare a argumentelor. Cum se câştigă 

credibilitatea 

Expunerea, Conversația 

euristică, Problematizarea, 

Explicația, Demonstrația, 

Exercițiul 

2 

Bibliografie obligatorie: 

1. Sorin Purec, Logică și argumentare, Tărgu Jiu: Academica Brâncuși, 2013 

2. Dragan Stoianovici, Teodor dima, Andrei Marga, Logica generala, Ed. Didactica si Pedagogica, 

Bucuresti, 1991 

Bibliografie facultativă: 



1. Andrei Marga, Rationalitate, comunicare, argumentare, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1991 
2. Andrei Marga, Metodologie si argumentare filosofica, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1992 

3. Douglas Walton, Informal Logic. A Handbook for Critical Argumentation, Cambridge University Press, 

1989 
4. Stephen Toulmin, The Use of Arguments, Cambridge University Press, 1974 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, 

procese, proiecte asociate domeniului. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 1. Cunoștințele  insușite  

2. Utilizarea corectă a conceptelor 

studiate 

3. Capacitatea de a-și argumenta logic 

ideile 

4. Coerență și originalitate în exprimare  

Evaluare sumativă la 

sfârșitul semestrului: 

Examinare orală 

100% 

10.6 Laborator -   

10.7 Proiect -   

10.8 Standard minim de performanţă 

• Nota 5 se acordă pentru răspunsul corect la una din întrebările de 3 puncte + participarea la activitățile de seminar  
 

Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

............................................... 
Semnătura titularului de seminar/ 

laborator/ proiect 
.............................................. 

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 
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 MINISTERUL EDUCAȚIEI 

 Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu - Jiu                                               

 Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

    1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu  

1.2 Facultatea  Științe ale Educației, Drept și Administrație  Publică 

1.3 Departamentul Științe Juridice și Administrative 

1.4 Domeniul de studii Științe administrative 

1.5 Ciclul de studii Licența 

1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 

1.7 An universitar 2022-2023 

 

    2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              Sociologie Cod disciplină: 

UCB.01.1.1.O.D.1.6 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof.univ.dr. Sorin Vasile Purec 

2.3 Titularul activităţilor de S/LP/L/P Drd. Andreea Rădescu 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare* C 2.7 Regimul disciplinei** OD 

* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  

**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală / de specialitate / în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină opţională 
fundamentală/ de specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă    

 

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

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

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

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 8  

3.9 Total ore pe semestru 25 

3.10 Numărul de credite 2 
 

    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 
videoproiector; planşe grafice; teste; referate pregătite 

de cursanţi; fişe de lucru, slide-uri power point, microsft teams 

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului 
videoproiector; planşe grafice; teste; referate pregătite 

de cursanţi; fişe de lucru, microsft teams 
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    6. Competenţele specifice acumulate 
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CP4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională.  

CP5 Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea deontologiei profesionale.  

CP6 Identificarea, analizarea și rezolvarea problemelor din administrația publică în mod 

cooperant, flexibil și eficient. 

6
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 CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în 

munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.  

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și a modalităților 

de formare și dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele 

pieței muncii. 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Acomodarea studenţilor cu terminologia specifică cunoaşterii sociologice 

7.2 Obiectivele specifice 

Formarea deprinderilor de înţelegere a importanţei rezultatelor 

investigaţiilor sociologice specifice îngrijirii sănătăţii şi de utilizare a 

acestora în desfăşurarea activităţii profesionale proprii   
 

    8. Conţinuturi  

8.1 Curs  Nr. ore Obs. 

1.  Obiectul şi problematica sociologiei  2  

2.  Metodele cercetării sociologice 2  

3.  De la știința modernă la sociologie. Fondatorii sociologiei 2  

4.  Principalele perspective și abordări în sociologie 2  

5.  Socializarea 2  

6.  Cultura, individul si societatea 2  

7.  Statutul și rolul individului 2  

8.  Normă, devianță, control social 2  

9.  Instituția și organizația socială. Formal și informal în organizații 2  

10.  Birocrația 2  

11.  Socializarea politică 2  

12.  Globalizare și politică 2  

13.  Dominația politică 2  

14.  Colocviu de verificare 2  

15.  Colocviu de verificare 2  

Metode de 

predare 

expunerea sistematică; conversaţia euristică; observaţia; dezbatere; exemplificare; problematizare; studiu 

de caz; brainstormingul 

 

8.3 Bibliografie  

Bibliografie obligatorie 

Sorin Purec, Sociologie – note de curs, 2022. 

Bibliografie facultativă: 

Septimiu Chelcea, Metodologia cercetarii sociologice. Metode cantitative si calitative, Editura Prouniversitaria, 2022 

Anthony Giddens, Sociologia,  Editura ALL, 2012 

Dicţionar de sociologie, Ed. Univers enciclopedic, 1996 

Raymond Boudon, Tratat de sociologie, Bucureşti, 1997 

8.2 Seminar/laborator / lucrări practice  Nr. ore Obs. 

1.  Metodele cercetării sociologice: metoda istorică 2  

2.  Metodele cercetării sociologice: metoda comparativă 2  

3.  Metodele cercetării sociologice: metoda statistică 2  

4.  Metodele cercetării sociologice: ancheta sociologică 2  

5.  Metodele cercetării sociologice: sondajul de opinie 2  

6.  Metodele cercetării sociologice: focus grupul 2  

7.  Colocviu de verificare 
2 

 

Metode de 

predare 

Metode verbale (explicaţia, conversaţia, prelegerea, brain storming, studiu individual) – Metode de 

comunicare. Metode intuitive (demonstraţia, observaţia)  
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8.3 Bibliografie  
Bibliografie obligatorie 

Septimiu Chelcea, Metodologia cercetarii sociologice. Metode cantitative si calitative, Editura Prouniversitaria, 2022 

Dicţionar de sociologie, Ed. Univers enciclopedic, 1996 

 

  9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este coroborat aşteptările reprezentanţilor comunităţii, a asociaţiilor profesionale şi angajatorilor 

respectând cerinţele legilor în vigoare, în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.  

 

   10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Tipul şi criteriul de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Evaluare sumativă prin acordare de 

note de la 10 la 1 

Evaluarea orală   

 
80% 

Acordare de notă de la 10 la 1  ca 

urmare a activităţii studentului   

Observarea sistematică a comportamentului şi a 

activităţii studentului  în cadrul seminarului 
20% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        

- participare minimală la orele de curs şi seminar; 

- cunoştinţe minimale din problematica disciplinei; 

- obţinerea a minimum nota 5 la evaluările sumative de la curs şi  S / L / LP  

Data avizării Semnătura titularului de curs           Semnătura titularului de     

în departament          ...........................          seminar/laborator/proiect 

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

                                                                             

                  Semnătura directorului de departament 

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

 

 

Semnătură Decan 

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

 
 



MINISTERUL EDUCAȚIEI   

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

    1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învãţãmânt superior Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

1.2 Facultatea  Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative 

1.3  Departamentul                                   Ştiinţe Juridice şi Administrative 

1.4 Domeniul de studii                 Ştiinţe Administrative 

1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea    Administraţie publică 

1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

    2. Date despre disciplinã 

2.1 Denumirea disciplinei              Comunicare politică şi 

opinia publică 

Cod disciplina 

UCB.01.1.1.O.S.1.7 

2.2 Titularul activitãţilor de curs    Prof. univ. dr. Tiberiu Horațiu Gorun 

2.3 Titularul activitãţilor de seminar Lect. univ. dr. Iulian Pînişoară 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare* C 2.7 Regimul disciplinei** OS 

* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  

**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină 

opţională fundamentală/ de specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitãţilor didactice) 
3.1 Numãr de ore pe sãptãmânã          3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 1 

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

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

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

Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                                                                             16 

Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   16 

Tutoriat 4 

Examinãri   2 

Alte activitãţi ..................................                                      15 

3.7 Total ore studiu individual      83 

3.9 Total ore pe semestru            125 

3.10 Numãrul 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 desfãşurare a cursului • Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu 

echipament de predare multimedia. 

5.2. de desfãşurare a 

seminarului/laboratorului 
• Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet. 

   6. Competenţele specifice acumulate 

Competente profesionale CP3 Comunicarea orală și scrisă în limba programului de studii și într-o 

  

 



limbă de circulație internațională a unor mesaje structurate referitoare la 

o problemă dată din specialitate.  

CP4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea 

instituțională. 

Competente transversale CT1 Indeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor deontologiei profesionale.  

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea 

rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de 

comunicare interpersonală.  

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și 

a modalităților de formare și dezvoltare personală și profesională în scopul 

inserției și adaptării la cerințele pieței muncii. 

 

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

7.1 Obiectivul 

general al disciplinei 

▪ definirea comunicării politice ca acţiune colectivă semiotică ce se realizează în 

contextul organizării şi conducerii unei societăţi, respectiv ca act de exercitare a 

puterii prin folosirea exclusivă a semnelor; 

▪ determinarea factorilor care intervin în comunicarea politică: agentul (sau 

autorul), instrumentul, contextul, impulsul intenţionat, maniera de realizare şi 

rezultatul; 

▪ cunoaşterea principalilor agenţi ai comunicării politice: partidele politice, 

instituţiile şi autorităţile publice, compartimentele birocratice, grupurile de 

presiune, mass-media şi cetăţenii consideraţi în mod individual; 

▪ identificarea principalelor tipuri de mesaje politice: mesajele de informare 

(titulatura, logo-tipul, statutul şi programul politic) şi mesajele persuasive (mesajele 

transmise în cadrul programelor de audienţe, discursurile politice rostite la 

reuniunile partidului, discursurile politice rostite la mitingurile electorale şi la alte 

adunări publice, sloganul politic, afişul politic, reclama politică, comunicatul de 

presă, interviul şi conferinţa de presă); 

7.2 Obiective 

specifice 

1. Corespondent CP3 

Oc- Să descrie principalele forme de comunicare politică   

Oap-Să identifice factorii comunicării politice   

Oat-Să argumenteze importanţa unui discurs politic 

Oc-Să descrie principalele instrumente specifice comunicării on-line 

Oap-Să identifice tehnica de comunicare adecvată pentru fiecare categorie de 

electorat 

Oat- Să argumenteze utilizarea sondajelor on-line, identificând avantajele şi 

dezavantajele acestora 

3. Corespondent CP4 

Oc -Să analizeze diverse tipuri de alegeri şi să ajusteze mesajele de campanie 

potrivit acestui specific 

Oap- Să identifice tipurile de mesaje specifice fiecărui tip de scrutin  

Oat -Să argumenteze avantajele şi dezavantajele campaniei negative. 

 

   8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Consideraţii generale privind comunicarea. 

Tipuri de comunicare. 

Comunicare şi limbaje. 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

suportului de curs pentru a 



Metacomunicarea. 

Relaţia gândire-limbaj, coordonată esenţială a comunicării. 

putea interacţiona în impul 

predării 

4 ore 

Aspecte privind definirea şi funcţionarea partidelor 

politice, lideri politici şi spaţiul public. 

Definirea partidelor politice 

Definirea conceptelor de opinie şi public 

Natura şi caracteristicile opiniei publice. 

Opinia publică şi cultura politică. 

Relevanţa conceptului de opinie naţională 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

suportului de curs pentru a 

putea interacţiona în 

timpul predării 

6 ore 

Prezentarea celor mai importante teorii privind 

comunicarea politică şi comunicarea electorală. 

Strategii de comunicare electorală şi procese de 

optimizare. 

Analiza discursului politic 

Evaluarea campaniilor de comunicare în spaţiul politic. 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Teodorescu, Bogdan; 

Drăgan Nicolae-Sorin, 

În căutarea glonţului de 

argint. Marketingul 

electoral în România, 

Editura Tritonic, 

Bucureşti, 2020, pp. 

114-145 
6 ore 

Tehnici de imagine în comunicare politică . 

Tehnici mediatice de promovare a intereselor publice şi 

politice. 

Tehnici de manipulare a opiniei publice. 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Teodorescu, Bogdan; 

Drăgan Nicolae-Sorin, 

În căutarea glonţului de 

argint. Marketingul 

electoral în România, 

Editura Tritonic, 

Bucureşti, 2020, pp. 

173-198 

6 ore 
Prezenţa omului politic în mass-media : ca autor, ca 

personaj, ca aliat ori adversar politic. 

Publicitatea politică: directă şi camuflată. 

Analiza discursului politic. 

Evaluarea campaniilor de comunicare în spaţiul politic. 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Teodorescu, Bogdan; 

Drăgan Nicolae-Sorin, 

În căutarea glonţului de 

argint. Marketingul 

electoral în România, 

Editura Tritonic, 

Bucureşti, 2020, pp. 

260-284 

6 ore 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Condiţiile unei comunicări optime. Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

4 ore 

Rolul contextului în procesul comunicării Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

4 ore 

Contextul social în actul comunicarii Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

4 ore 

Limbajul politic şi mass-media. Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

4 ore 

Strategii, concepte şi practici mediatice. Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

4 ore 

Triada comunicare – marketig – imagine. Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

4 ore 



Campanii publice de sensibilizare a populaţiei la 

diferite tipuri de riscuri.                  

Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

4 ore 

Bibliografie   minimala 
Barbaros, Corina, Comunicarea politică. Construirea spectacolului politic, a opiniei publice şi a agendei 

publice, Editura Adenium, 2019 

Gorun, Horaţiu,Tiberiu, Opinia publică şi omul politic român, Niculescu, Bucureşti, 2007. 

Tarde, Gabriel, Opinia şi mulţimea, E. Comunicare.ro, SNSPA, Bucureşti 2007 

Teodorescu, Bogdan; Drăgan Nicolae-Sorin, În căutarea glonţului de argint. Marketingul electoral în 

România, Editura Tritonic, Bucureşti, 2020  

   9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
I. Cunoaştere şi înţelegere 

• Să opereze cu aparatul noţional fundamental al disciplinei 

• Să surprindă particularităţile comuncării publice 

• Să identifice şi să interpreteze principalele probleme cu care se confruntă societatea ccontemporană 

II. Deprinderi intelectuale sau academice 

• capacitatea de analiză a textelor specifice disciplinei 

• asumarea referinţelor bibliografice reprezentative 

III. Deprinderi profesionale/practice 

• Să posede capacităţi de analiză a proceselor şi fenomenelor politice  

• Să definească şi să explice probleme concrete din mass-media 

• Să elaboreze proiecte de cercetare privind mediul politic 

 

   10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finalã 

10.4 Curs              Examinare orală Evaluare sumativă la sfârşitul 

semestrului 

70% 

10.5 Seminar/laborator Prezenţă şi activitate Evaluare formativă (pe tot 

parcursul semestrului) 

10% 

Evaluarea sarcinilor la 

seminar 

Evaluare formativă 20% 

10.6 Standard minim de performanţã                                                        

• Pentru nota 5:    Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

                                 Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri;   

                                  Activitate la seminar                                       

Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

............................................... 
Semnătura titularului de seminar/ 

laborator/ proiect 
.............................................. 

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI 

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

1.2 Facultatea De Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

1.3 Departamentul Științe Juridice și Administrative 

1.4 Domeniul de studii Științe Administrative 

1.5 Ciclul de studii1) Licență 

1.6 Programul de studii/ Calificarea Administrație publică 

1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Management public Cod disciplină: 

UCB.01.1.1.O.D.2.8 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Todoruț Amalia Venera 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare* E 2.7 Regimul disciplinei** OD 
* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  

**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină opţională fundamentală/ 

de specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă 
 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/ laborator/ proiect - 

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

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

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

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  

Examinări 4 

Alte activităţi..................................... - 

3.7 Total ore studiu individual 72  

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite4) 4 

 

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 • Existența unui proiector video, laptop; flipchart 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/ laboratorului 
− 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

• C1- Utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor 

administrative pentru inserția profesională în instituții publice;- 

• C5- Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea eticii și deontologiei profesionale; 

• C6- Identificarea, analizarea și rezolvarea problemelor din administrația publică în mod cooperant, flexibil și 

eficient; 

• C4-Aplicarea elementelor strategice pentru dezvoltarea instituțională; 
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C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er
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le

 

• CT1- Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil a sarcinilor profesionale, cu respectarea 

principiilor etice și a deontologiei profesionale; 

• CT2- Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de 

echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală; 

• CT-3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și modalităților de formare și 

dezvoltare personală și profesională, în scopul inserției și adaptării la cerințele pieții muncii; 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Formarea competenţelor mangeriale necesare înțelegerii și 

practicării unui management profesionist la nivelul organizațiilor din 

domeniul administrației publice. Dezvoltarea capacităţii de a 

planifica, organiza, coordona , antrena și controla procesele de 

mangement. 
7.2 Obiectivele specifice • Înţelegerea conceptelor, teoriilor şi principiilor fundamentale 

specifice managementului public și utilizarea lor adecvată în 

comunicarea profesională la nivelul structurilor admimistrative 

pentru inserția profesională în instituții publice; 

• Realizarea de diagnostice globale sau locale, stabilirea de 

obiective privind organizarea și funcționarea sistemului 

administrației publice ; 

• Caracterizarea subsistemelor managementului derulat la nivelul 

administrației publice; 

• Proiectarea unui proces de management în instituțiile publice 

locale sau centrale; 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr.ore/ 

Observaţii 

I. Elemente introductive în managementul public. 
1.1 Definirea științei managementului; 

1.2 Necesitatea cunoașterii managementului public 

1.3. Definirea managementului public si principalele caracteristici 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4 

II Leadership în sectorul public 

2.1 Importanța leadership-ului la nivelul sectorului public 

2.2Rolul leader-ului în organizațiile publice 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4 

III Funcțiile managementului public; 

3.1 Previziunea; 

3.2.Organizare- Coordonare; 

3.3.Administrarea ; 

3.4.Motivarea; 
3.5.Control-evaluarea; 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4 

IV.Particularități ale organizării în instituții publice și autorități 

administrative; 

4.1. Noțiunea de organizare; 

4.2. Organizarea procesuală în instituții publice și autorități administrative; 

4.3 Organizarea structurală în instituții publice și autorități administrative; 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

4 
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 Metoda simulării  

V. Particularități ale sistemului decizional în instituții publice și 

autorități administrative; 

5. 1 Decizia administrativă- concept, particularități cerințe; 

5.2 Tipologia deciziilor administrative; 

5.3 Procesul de fundamentare a deciziei administrative 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

4 

VI . Particularități ale sistemului informațional în instituții publice și 

autorități administrative; 

6.1. Conceptul de sistem informațional; 

6.2. Tipologia componentelor; 

6.3. Funcțiile sistemului informațional 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4 

VII. Noul management public. 

7.1 Noul Management Public- concept; 

7.2 Conținutul Noului Management Public 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 
Metoda simulării 

2 

VIII Cultura organizațională în instituțiile publice 

8.1. Conceptul de cultură organizațională; 

8.2 Importanța culturii organizaționale; 

8.3 dimensiuni ale culturii organizaționale; 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 
Metoda simulării 

2 

Bibliografie 

1. Androniceanu, A., Noutăți în managementul public, Editura Universitară, București, 2008. 

2. Filip, P., Managementul administrației publice locale,-O abordare proactivă, Editura Economică, București, 2007 

3. Matei, L., Management public, Editura Economică, București, 2006. 

4. Moore, H., M., Recognizing Public Value, Harvard University Press Cambridge , Massachusetts, London, England, 

2013 

5. Nicolescu, O., Verboncu,I., Fundamentele managementului organizației - Editura Universitară, Bucureşti, 2008. 

6. Nicolescu, O., Verboncu,I Metodologii manageriale- Editura Universitară, Bucureşti, 2008 

7. Nicolescu, O.,Nicolescu,C., Organizația și managementul bazat pe cunoștințe, -Editura Pro Universitaria, București, 

2011. 

8. Stănciulescu, G., Androniceanu, A., Sisteme europene de administrație publică, Editura Uranus,București,2006. 

9. Todorut A., Management strategic, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2014; 

10. Verboncu, I.,(Coord.) Strategie-Cultură- Performanță, Editura PRINTECH, București, 2008 

11. .xxxRevista- „Calitatea –acces la succes”, anul 11, 2020,2022 

12. Xxx,Revista Economie, Seria Management, vol.XIV, 2022 

13. Xxx,Revista de Management Comparat Internațional , Vol.XII, Issue 2021,2022 
http://www.innovation.cc/case-studies/barrows-ed.pdf 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

• Dezvoltarea capacității de a cunoaște și înțelege conceptele și principiile fundamentale specifice managementului 

public; 

• Dezvoltarea capacității de a determina importanța managementului public la nivelul instituțiilor publice; 

• Derularea unui proces de management modern la nivelul instituțiilor publice, astfel încât să facă față provocărilor și 

schimbărilor din mediul extern; 

• Facilitarea formării unei concepții manageriale moderne necesare funcționării și dezvoltării organizațiilor 

performante și sustenabile, din domeniul administrației publice în contextul accelerării trecerii la economia bazată pe 

cunoștințe. 

• Formarea unui comportament responsabil privind derularea proceselor de management pentru dezvoltarea 

instituțională. 

• Dezvoltarea capacității de a lucra și comunica eficient într-o echipă; 

http://www.innovation.cc/case-studies/barrows-ed.pdf
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Utilizarea corectă a conceptelor studiate 

Capacitatea de a aplica practic în rezolvareade 

probleme pedagogice cunoștințele insușite 

Capacitatea de a-și argumenta 

logic ideile Coerență și 

originalitate în exprimare 

Cerințe pentru nota 5 

explicare conceptului de management public; 

-cunoaşterea funcțiilor managementului public; 

- explicarea conceptului de decizie; 

-caracterizarea subsistemelor manageriale 

la nivelul instituțiilor publice și autorităților 

administrative 

 

Examen oral- 

 

Evaluare sumativă 

la sfârşitul 

semestrului 

90% 

10.6 Prezenta la        cursuri   10% 
10.6 Standard minim de performanţă 

• Întocmirea unui proiect de îmbunătățire a funcționării administrației publice într-o problemă dată; 

• Portofoliu cu toate documentele cerute; 

Data avizării 

în departament 

    

Semnătura titularului de curs  
............................................... 

Semnătura titularului de seminar/        

               laborator/ proiect 

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

  
Semnătura directorului de departament 

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

Semnătură Decan 

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



 

 

 

 

 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  
1.2 Facultatea  De Științe ale Educației Drept și Administraţie Publică  
1.3 Departamentul Științe Juridice și Administrative 
1.4 Domeniul de studii Științe Administrative 
1.5 Ciclul de studii Licența 
1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 
1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept administrativ 1  Cod disciplină: UCB.01.1.1.O.D.2.9 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Tiberiu Horațiu Gorun 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară 

2.4 Anul de studiu  I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare* E 2.7 Regimul disciplinei** OD 
* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  

**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină 
opţională fundamentală/ de specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat  
Examinări 3 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 69   
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 • Existența unui proiector video, laptop; 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
• Calculatoare conectate la Internet; 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
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C. 1 Utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor 

administrative pentru inserția profesională în instituții publice și /sau private 

C. 2. Identificarea și aplicarea dispozițiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv inițierea și 

formularea de propuneri de acte normative și/sau administrative  

C. 3 Identificarea, analizarea și rezolvarea problemelor din administrația publică, în mod cooperant, flexibil 

și eficient 

C
o
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 CT.1. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de 

echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală  

CT.2. Autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor şi a modalităţilor de formare 

şi dezvoltare personală şi profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii   

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  ▪ Disciplina urmărește cunoașterea și înţelegerea specificului 

domeniului administrației publice, teoretic și practic, precum şi 

prezentarea noţiunilor şi principiilor fundamentale în domeniul 

dreptului administrativ. 
7.2 Obiectivele specifice 1. Corespondent C1 

Oc- Să descrie diferite modalităţi aplicare a principiului separației 

puteilor în stat 

Oap-Să identifice principalele atribuții ale autorităților publice   

Oat-Să argumenteze importanţa sistemului check and balances 

2. Corespondent C2 

Oc-Să descrie modalitatea de constituire a autorităților publice locale 

Oap-Să identifice particularitățile sistemului administrativ românesc 

Oat- Să argumenteze apartenența dreptului administrativ la ramura 

dreptului public 

3. Corespondent C3 

Oc -Să analizeze aplicarea principiului liberului acces la informațiile de 

interes public 

Oap- Să identifice categoriile de informații de interes public 

Oat -Să argumenteze necesitatea trasparenței decizionale în 

administrația publică 
 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de 

predare 
Nr. Ore / Observaţii 

Sistemul administrativ românesc. prelegere-

dezbatere 

Vedinaș, Verginia, 

Drept administrativ,, 

pp. 9-38 

4 ore 

Separaţia puterilor în stat prelegere-

dezbatere 

4 ore 

Administraţia publică centrală prelegere-

dezbatere 

Vedinaș, Verginia, 

Drept administrativ,pp. 

117-147 

4 ore 

Administraţia publică locală prelegere-

dezbatere 

Vedinaș, Verginia, 

Drept administrativ, pp. 

207-237 

4 ore 

Transparenţa decizională prelegere-

dezbatere 

4 ore 

Liberul acces la informaţiile de interes public  prelegere-

dezbatere 

4 ore 



Dreptul administrativ ramură a dreptului public  prelegere-

dezbatere 

4 ore 

Bibliografie obligatorie: 
Catană, Emilia-Lucia, Drept administrativ, Ediţia a II-a, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2021 

Adrian Gorun, Horatiu Tiberiu Gorun, Dan R. Mateiu, Elemente de administratie publica,  

jurisprudenta si drept administrativ (note de curs,texte fundamentale si aplicatii), vol I, II, 

Editura EFES, Cluj-Napoca 2002; 

Manu, Gabriel, Drept administrativ. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021 

Ulariu, Constantin Claudiu; Cliza, Marta Claudia, Drept administrativ. Ediţie revizuită conform 

modificărilor Codului Administrativ, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2020  

Vedinaș, Verginia, Drept administrativ, Ediția a XII-a, revăzută și actualizată, Editura Universul 

Juridic, București, 2020.     
Bibliografie facultativă: 
1. Dacian C. Dragoş, Legea contenciosului administrativ, Editura All Beck, Bucureşti, 2005; 

2. Adrian Gorun, Horatiu Tiberiu Gorun, Elemente de epistemologie juridica. Administratia 

publica si mediul ei, Actele administrative, Editura Academica Brancusi, Targu-Jiu, 2010; 

3. Dumitru Brezoianu, Mariana Oprican, Administraţia publică în România, Editura C.H. 

Beck, Bucureşti, 2008; 

4. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009; 

5. Ioan Alexandru,  Administraţia publică - Teorii, realităţi, perspective. Editia a IV-a revizuită şi 

adaugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006; 
6. M. Preda, Drept administrativ, Ed. Lumina Lex,Bucuresti 2007; 

7. Ioan Alexandru, Administraţia publică, ed.a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007 ; 

8. Adrian Gorun, Horatiu Tiberiu Gorun, Petre Mares, Elemente de administratie publica –

studii comparative-, Editura Bibliotheca, Targoviste, 2009. 

• Acte normative care vizeazã administraţia publica centrala si locala 

- Legea nr. 215/2001 cu modificări, privind administraţia publică locală, 

- Legea nr. 554/2004 privind contenciosului administrativ cu modificări, 

- Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările ulterioare, 

- Legea 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la Statutul functionarului 

public in Romania, 

- Legea 115/1999 privind răspunderea ministerială; 

- O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. 

• Acte normative care vizeazã cadrul constituţional al administraţiei publice 

- Legea nr. 429 din 23/10/2003 de revizuire a Constituţiei României,  Publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 758 din 29/10/2003 

- Constituţia din 31/10/2003, Republicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 31/10/2003, 

Modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 
8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
Identificarea sferei administraţiei publice. Obiectul, definiţia şi 

trăsăturile dreptului administrativ 

Discuţii interactive 4 ore 

Izvoarele dreptului administrativ. Normele şi raporturile de drept 

administrativ 

Discuţii interactive 4 ore 

Sinteza evoluţiei doctrinei administrative româneşti Discuţii interactive 4 ore 
Teoria generală a organizării administraţiei publice. Preşedintele 

României: rolul, alegerea şi durata mandatului 

Discuţii interactive 4 ore 

Guvernul României: regimul învestiturii, durata mandatului şi 

statutul membrilor; Prim-ministrul, organizare şi funcţionare 

Discuţii interactive 4 ore 

http://www.lumeacartii.ro/index.php?option=com_catalog&task=autor&aid=579
http://www.lumeacartii.ro/index.php?option=com_catalog&pid=548&task=produs
http://www.lumeacartii.ro/index.php?option=com_catalog&pid=548&task=produs
http://www.supercarti.ro/editura/lumina_lex.html


Administraţia centrală de specialitate. Administraţia publică 

locală: evoluţia legislaţiei în domeniu. Principiile organizării 

administraţiei publice locale 

Discuţii interactive 4 ore 

Primarul, viceprimarul şi administratorul public, secretarul 

unităţii administrativ-teritoriale. Consiliul judeţean, preşedintele 

consiliului judeţean, prefectul şi subprefectul 

Discuţii interactive 4 ore 

Bibliografie obligatorie: 
1. Adrian Gorun, Horatiu Tiberiu Gorun, Dan R. Mateiu, Elemente de administratie publica,  

jurisprudenta si drept administrativ (note de curs,texte fundamentale si aplicatii), vol I, II, 

Editura EFES, Cluj-Napoca 2002; 

2. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Ediţia 4, Editura All Beck, Bucureşti, 2007; 

3. Anton Trăilescu, Drept administrativ, Ediţia 2, Editura All Beck, Bucureşti, 2007; 

4. Vedinaș, Verginia, Drept administrativ, Ediția a XII-a, revăzută și actualizată, Editura 

Universul Juridic, București, 2020.     
Bibliografie facultativă: 

5. Dacian C. Dragoş, Legea contenciosului administrativ, Editura All Beck, Bucureşti, 2005; 

6. Adrian Gorun, Horatiu Tiberiu Gorun, Elemente de epistemologie juridica. Administratia 

publica si mediul ei, Actele administrative, Editura Academica Brancusi, Targu-Jiu, 2010; 

7. Dumitru Brezoianu, Mariana Oprican, Administraţia publică în România, Editura C.H. 

Beck, Bucureşti, 2008; 

8. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009; 

9. Ioan Alexandru,  Administraţia publică - Teorii, realităţi, perspective. Editia a IV-a revizuită şi 

adaugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006; 

10. M. Preda, Drept administrativ, Ed. Lumina Lex,Bucuresti 2007; 

11. Ioan Alexandru, Administraţia publică, ed.a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007 ; 

12. Adrian Gorun, Horatiu Tiberiu Gorun, Petre Mares, Elemente de administratie publica –

studii comparative-, Editura Bibliotheca, Targoviste, 2009. 

13. Acte normative care vizeazã administraţia publica centrala si locala 

- Legea nr. 215/2001 cu modificări, privind administraţia publică locală, 

- Legea nr. 554/2004 privind contenciosului administrativ cu modificări, 

- Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările ulterioare, 

- Legea 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la Statutul functionarului 

public in Romania, 

- Legea 115/1999 privind răspunderea ministerială, 

14. Acte normative care vizeazã cadrul constituţional al administraţiei publice 

- Legea nr. 429 din 23/10/2003 de revizuire a Constituţiei României,  Publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 758 din 29/10/2003 

- Constituţia din 31/10/2003, Republicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 31/10/2003, 

Modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, 

situaţii, procese, proiecte asociate domeniului. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Răspunsuri la examen 

(evaluare finală) 

Examinare 

orală 
70% 

http://www.lumeacartii.ro/index.php?option=com_catalog&task=autor&aid=579
http://www.lumeacartii.ro/index.php?option=com_catalog&pid=548&task=produs
http://www.lumeacartii.ro/index.php?option=com_catalog&pid=548&task=produs
http://www.supercarti.ro/editura/lumina_lex.html


 

10.5 Seminar Evaluare pe parcurs Prezentare 

referat 
30% 

   
10.6 Laborator -   
10.7 Proiect -   
10.8 Standard minim de performanţă 

Cunoașterea și înțelegerea noțiunilor de bază, fundamentale privind administrația publică. 
Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

............................................... 
Semnătura titularului de seminar/ 

laborator/ proiect 
.............................................. 

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 

 



 

 

 

 

 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  
1.2 Facultatea  De Științe ale Educației, Drept și Administraţie Publică 
1.3 Departamentul Științe Juridice și Administrative 
1.4 Domeniul de studii Științe Administrative 
1.5 Ciclul de studii Licența 
1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 
1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Ştiinţa administraţiei Cod disciplină: 

UCB.01.1.1.O.D.2.10 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare* E 2.7 Regimul disciplinei** OD 
* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  
**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină 

opţională fundamentală/ de specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă 
 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 28 
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 26 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 69   
3.9 Total ore pe semestru 125 
3.10 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 • Existența unui proiector video, laptop; 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
• Calculatoare conectate la Internet; 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
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C. 1 Utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor 

administrative pentru inserția profesională în instituții publice și /sau private 

C. 2. Identificarea și aplicarea dispozițiilor legale cu privire la sistemul administrativ, 

inclusiv inițierea și formularea de propuneri de acte normative și/sau administrative  

C. 3 Identificarea, analizarea și rezolvarea problemelor din administrația publică, în mod 

cooperant, flexibil și eficient 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
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le

 CT.1. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor 

specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală  

CT.2. Autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor şi a 

modalităţilor de formare şi dezvoltare personală şi profesională în scopul inserţiei şi 

adaptării la cerinţele pieţei muncii   
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Această disciplină propune studierea noţiunilor şi conceptelor 

fundamentale ale ştiinţei administraţiei, facilitând o cunoaştere 

aprofundată a mediului în care administraţia publică există ca fenomen 

organizational, a structurilor sale. 

Cursul tratează principalele probleme ale ştiinţei administraţiei, ca ştiinţă 

autonomă şi interdisciplinară; obiectul, conţinutul, metodele, evoluţia 

ştiinţei administraţiei, de la începuturile sale, continuând cu dezvoltarea 

sa în unele ţări, inclusive România, abordând totodată şi curentele 

tradiţionale şi moderne, apărute în decursul acestei evoluţii.      
7.2 Obiectivele specifice 1. Corespondent C1 

Oc- Să descrie metodele utilizate în știinţa administraţiei  

Oap-Să identifice sarcinile administraţiei publice 

Oat-Să argumenteze importanţa controlului administrativ 

 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
 Curs introductiv Prelegere Sunt prezentate 

sintetic 

obiectivele și 

conținuturile, 

bibliografia și 

modalitatea de 

evaluare 

2 ore 

Obiectul ştiinţei administraţiei - Conţinutul ştiinţei 

administraţiei - Caracteristicile ştiinţei administraţiei. 

Autonomia. Interdisciplinaritatea. - Necesitatea ştiinţei 

administraţiei 

Prelegere 

Problematizare 

Demonstraţi 2 ore 

Evoluţia ştiinţei administraţiei - Începuturile ştiinţei 

administraţiei - Dezvoltarea ştiinţei administraţiei în 

unele ţări(Franţa, Germania, S.U.A.) Dezvoltarea 

ştiinţei administraţiei în România 

Prelegere 

Explicaţie 

Demonstraţie 4 ore 

Principiile ştiinţei administraţiei - Consideraţii 

generale Identificarea principiilor ştiinţei 

administraţiei 

Prelegere 

Explicaţie 

Demonstraţie 
2 ore 

Sarcinile administraţiei publice - Consideraţii generale 

privind noţiunea de sarcini - Clasificarea sarcinilor 

administraţiei publice Criterii necesare îndeplinirii în 

bune condiţii a sarcinilor administraţiei publice 

Prelegere 

Problematizare 

Demonstraţi 2 ore 



Administraţia şi mediul său - Mediul social - Mediul 

politic - Mediul juridic 

Prelegere 

Problematizare 

Demonstraţi 

2 ore 

Decizia administrativă Consideraţii generale 

Elementele deciziei Natura deciziei administrative 

Ierarhia deciziilor administrative. Clasificarea 

deciziilor administrative Caracteristicile deciziei 

administrative Etapele elaborării deciziei Efectele 

deciziei administrative 

Prelegere 

Problematizare 

Demonstraţi 

4 ore 

Documentarea administrativă - Noţiunea de document 

- Etapele documentării administrative - Mijloacele 

documentării administrative 

Prelegere 

Problematizare 

Demonstraţi 
2 ore 

Metode în ştiinţa administraţiei - Metoda analitică - 

Metoda critică - Metoda sintezei - Metoda 

experimentală 

Prelegere 

Problematizare 

Demonstraţi 
2 ore 

Controlul administraţiei publice - Necesitatea şi 

scopul administraţiei publice - Controlul parlamentar - 

Controlul administrativ - Controlul judecătoresc 

Cerinţele şi eficienţa activităţii de control 

Prelegere 

Problematizare 

Demonstraţi 4 ore 

Modalităţile de control Metodele de control Efectele şi 

rezultatele controlului Controlul administraţiei publice 

exercitat prin instituţia Ombudsmanului - Apariţia şi 

dezvoltarea instituţiei Ombudsmanului - Desemnarea 

şi statutul ombudsmanului - Funcţiile şi competenţele 

ombudsmanului Ombusmenul britanic, Ombusmanul 

din Germania, Mediatorul francez, Avocatul Poporului 

– prezentare generală  

Prelegere 

Problematizare 

Demonstraţi 

2 ore 

Bibliografie obligatorie: 
Cezar Corneliu Manda, Elemente de stiinta administratiei, Editura Universul Juridic, 2012 

Manda, Cezar Corneliu, Elemente de ştiinţa administraţiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2012 

Miulescu, Nicoleta; Stiinta administratiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010 

 

Bibliografie (suplimentară)  

Iorgovan, Antonie; Tratat de drept administrativ, Ediţia 4, Editura All Beck, Bucureşti, 2005 

Manda, Corneliu; Ştiinţa administraţiei, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004  

Manda, Corneliu; Stiinta administratiei. Curs universitar - editia a III-a, Editura Universul 

Santai, Ioan; Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Sibiu, 1998  

Juridic, Bucureşti, 2008 
8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  

Fundamentele ştiinţei administraţiei - necesitatea 

apariţiei ştiinţei administraţiei - obiectul cercetării 

- conţinutul ştiinţei administraţiei - caracteristicile 

ştiinţei administraţiei. autonomia. 

interdisciplinaritatea - raportul dintre ştiinţa 

administraţiei şi ştiinţa dreptului administrativ 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Observația 

 

2 ore 

Evoluţia ştiinţei administraţiei - Începuturile 

ştiinţei administraţiei - Dezvoltarea ştiinţei 

administraţiei în unele ţări(Franţa, Germania, 

S.U.A.) Dezvoltarea ştiinţei administraţiei în 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Observația 

4 ore 

 

 

 



România - Apariţia şi dezvoltarea ştiinţei 

administraţiei româneşti - Perioada postbelică - 

Perioada post-decembristă  

2 ore 

 Principiile ştiinţei administraţiei Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Observația 

2 ore 

Sarcinile administraţiei publice Consideraţii 

generale privind noţiunea de sarcini Clasificarea 

sarcinilor administraţiei publice Criterii necesare 

îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor 

administraţiei publice Corelarea şi adaptarea 

administraţiei publice cu sarcinile atribuite 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Observația 

4 ore 

Administraţia şi mediul său Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Observația 

2 ore 

Decizia administrativă Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Observația 

4 ore 

Documentarea administrativă Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Observația 

4 ore 

Metode în ştiinţa administraţiei Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Observația 

2 ore 

Controlul administraţiei publice Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Observația 

2 ore 

Bibliografie obligatorie: 
Cezar Corneliu Manda, Elemente de stiinta administratiei, Editura Universul Juridic, 2012 

Manda, Cezar Corneliu, Elemente de ştiinţa administraţiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2012 

Miulescu, Nicoleta; Stiinta administratiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010 

 

Bibliografie (suplimentară)  

Iorgovan, Antonie; Tratat de drept administrativ, Ediţia 4, Editura All Beck, Bucureşti, 2005 

Manda, Corneliu; Ştiinţa administraţiei, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004  

Manda, Corneliu; Stiinta administratiei. Curs universitar - editia a III-a, Editura Universul 

Santai, Ioan; Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Sibiu, 1998  

Juridic, Bucureşti, 2008 
* Se va detalia conţinutul, respectiv numărul de ore alocat fiecărui curs/seminar/laborator/proiect  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, 

procese, proiecte asociate domeniului. 

 

 

 



10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Însușirea și aplicarea cunoștințelor 

teoretice specifice științei 

administrației. 

Evaluare finală 

Probă orală 

70% 

 

10.5 Seminar Aplicarea cunoștințelor în scopul 

identificării orientărilor privind 

structurarea administrației publice din 

punct de vedere metodologic. 

Evaluare  

periodică 

 

30% 

10.6 Laborator -   
10.7 Proiect -   
10.8 Standard minim de performanţă 

• Nota 5 se acordă pentru răspunsul corect la una din întrebările de 3 puncte + participarea la activitățile de seminar  

 
Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

............................................... 
Semnătura titularului de seminar/ 

laborator/ proiect 
.............................................. 

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 

 



 

 

 

 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  
1.2 Facultatea  de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3 Departamentul Științe Juridice și Administrative 
1.4 Domeniul de studii Științe administrative 
1.5 Ciclul de studii Licența 
1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 
1.7 Anul universitar 2022-2023 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Protecția juridică a drepturilor 

omului 
Cod disciplina 

UCB.01.1.1.O.S.2.11 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare* C 2.7 Regimul disciplinei** OS 

* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  

**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină opţională fundamentală/ de 

specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 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 11 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 58   
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 4 
 

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 Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare 

multimedia. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet. 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

CP4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională.  

CP5 Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea deontologiei profesionale. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea 

principiilor deontologiei profesionale.  

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin 

dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.  

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și a modalităților de formare și 

dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii. 
 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  
Cursul urmărește cunoașterea de către studenți a principalelor acte normative de drept 

internaţional public cu valoare universală/regională privind catalogul drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, structuri  instituţionale internaţionale/regionale 

competente ratione materiae în domeniu, structuri parainstituţionale şi parajudiciare, 

instrumente juridice de drept public internaţional, mijloace şi proceduri juridice şi 

parajuridice  pentru asigurarea, garantarea şi realizarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului. O pondere aparte o ocupă în structura cursului (şi, adiacent, a 

seminariilor) instituirea, structura, organizarea şi funcţionarea, procedurile  în faţa Curţii 

Europene pentru Drepturile Omului de la Strasbourg, precum şi catalogul drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului cuprinse în Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului. Studenţii auditori ai cursului urmează să fie familiarizaţi cu jurisprudenţa şi 

doctrina Curţii de la Strasbourg. 
7.2 Obiectivele specifice Verificarea asimilării cunoştinţelor şi aprofundării acestora,   tematica lor prelungind şi 

detaliind pe cea a cursului. Modalităţile de desfăşurare accentuează intenţiile unei 

participări active, antrenante şi promovarea caracterului aplicativ. 
 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Nr. 

ore 

Metode de predare Observaţii 

Conceptul de drepturi ale 

omului. 

2 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

Declaraţiile drepturilor omului în 

secolul al XVIII-lea şi sursele lor 

2 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 
Principalele instrumente 

internaţionale privind drepturile 

omului la care România este 

parte. Instrumente universale 

4 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

Convenţii regionale privind 

drepturile omului 

4 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 
Protecţia  juridică internaţională 

a drepturilor omului şi trăsăturile 

acesteia 

2 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 
Izvoare de drept internaţional 

privind protecţia juridică 

internaţională a drepturilor 

2 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 



omului 

Sistemul instituţional universal şi 

regional de protecţie juridică 

internaţională a drepturilor 

omului 

2 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

Proceduri internaţionale de 

protecţie juridică  a drepturilor 

omului 

2 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 
Sistemul european de protecţie a 

drepturilor omului 

2 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 
Actele Curţii Europene a 

Drepturilor Omului 

2 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 
Catalogul drepturilor şi 

libertăţilor garantate de 

Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului şi de 

protocoalele acesteia 

2 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

Participarea României la 

procedurile în faţa Curţii 

Europene a Drepturilor Omului 

2 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 
Bibliografie obligatorie: 

• Constituţia României din 1991 (revizuită în 2003).Titlul II (art. 15 – 57). 

• Ina Raluca Tomescu, Protecția juridică a drepturilor omului – support de curs, Biblioteca FSEMP. 

• Ina Raluca Tomescu, Respectarea drepturilor omului – problemă internă sau internaţională, în culegerea „Processing” a 

Academiei Româno-Americane de Ştiinte şi Arte, Montreal, 2003; 

• Ina Raluca Tomescu, Strategia Uniunii Europene pentru punerea în aplicare efectivă a Cartei drepturilor fundamentale, 

Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu, seria Litere şi Ştiinţe Sociale, nr. 2/2012 

• Bianca Selejan-Guțan, Protecția europeană a drepturilor omului, Ed. Hamangiu, București, 2018. 

• Miga-Beşteliu, C. Brumar, Protecţia internaţională a drepturilor omului. Note de curs, ed. a 5-a, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2010.  

• Nicolae Purda, Nicoleta Diaconu, Protectia juridica a drepturilor omului. Editia a III-a, Ed. Universul juridic, București, 

2016.  

• Titus Corlățean, Protectia europeana si internationala a Drepturilor Omului. Editia a II-a, revizuita, Ed. Universul juridic, 

București, 2015. 

 

Bibliografie recomandată: 

• Irina Moroianu Zlătescu (coord.), Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care România  este 

parte (vol. I – Instrumente universale; vol. II - Instrumente regionale), Bucureşti, Institutul Român pentru Drepturile Omului, 

1997. 

• Liviu-Corneliu Popescu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi România, vol. I – Reglementări interne, Bucureşti, Edit. 

ALL Beck, 2004. 

• Corneliu-Liviu Popescu, Protecţia internaţională a drepturilor omului (surse, instituţii, proceduri), Bucureşti, Edit. ALL 

Beck, 2000.  

• Liviu-Corneliu Popescu, Contenciosul european al drepturilor omului, Bucureşti, Edit. ALL Beck, 2006. 

• Vincent Berger, Jurisprudenţa Curţii  Europeane  a Drepturilor Omului, Bucureşti, Institutul Român pentru Drepturile 

Omului, 1997. 

• Monica Macovei, Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului (Culegere selectivă), Iaşi, Edit. Polirom, vol. I –  

2000; vol. II – 2002; vol. III – 2003.  

• Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (Comentariu pe articole), Bucureşti, Edit. ALL Beck  (vol. I - 

Drepturi şi libertăţi, 2005; vol. II  - Procedura în  faţa  Curţii. Executarea hotărârilor – 2006). 

• Corneliu-Liviu Popescu, Libertatea de exprimare în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (1999 – 2002), 

Bucureşti, Edit. ALL Beck, 2003. 

https://www.ujmag.ro/autori/nicolae-purda
https://www.ujmag.ro/autori/nicoleta-diaconu


8.2 Seminar/laborator Nr. 

ore 

Metode de predare Observaţii 

Conceptul de drepturi ale 

omului. 

1 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

Declaraţiile drepturilor omului în 

secolul al XVIII-lea şi sursele lor 

1 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

Principalele instrumente 

internaţionale privind drepturile 

omului la care România este 

parte. Instrumente universale 

2 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

Convenţii regionale privind 

drepturile omului 

2 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

Protecţia  juridică internaţională 

a drepturilor omului şi trăsăturile 

acesteia 

1 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

Izvoare de drept internaţional 

privind protecţia juridică 

internaţională a drepturilor 

omului 

1 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

Sistemul instituţional universal şi 

regional de protecţie juridică 

internaţională a drepturilor 

omului 

1 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

Proceduri internaţionale de 

protecţie juridică  a drepturilor 

omului 

1 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

Sistemul european de protecţie a 

drepturilor omului 

1 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

Actele Curţii Europene a 

Drepturilor Omului 

1 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

Catalogul drepturilor şi 

libertăţilor garantate de 

Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului şi de 

protocoalele acesteia 

1 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

Participarea României la 

procedurile în faţa Curţii 

Europene a Drepturilor Omului 

1 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

Bibliografie obligatorie: 

• Constituţia României din 1991 (revizuită în 2003).Titlul II (art. 15 – 57). 

• Ina Raluca Tomescu, Protecția juridică a drepturilor omului – support de curs, Biblioteca FSEMP. 

• Ina Raluca Tomescu, Respectarea drepturilor omului – problemă internă sau internaţională, în culegerea „Processing” a 



Academiei Româno-Americane de Ştiinte şi Arte, Montreal, 2003; 

• Ina Raluca Tomescu, Strategia Uniunii Europene pentru punerea în aplicare efectivă a Cartei drepturilor fundamentale, 

Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu, seria Litere şi Ştiinţe Sociale, nr. 2/2012 

• Bianca Selejan-Guțan, Protecția europeană a drepturilor omului, Ed. Hamangiu, București, 2018. 

• Miga-Beşteliu, C. Brumar, Protecţia internaţională a drepturilor omului. Note de curs, ed. a 5-a, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2010.  

• Nicolae Purda, Nicoleta Diaconu, Protectia juridica a drepturilor omului. Editia a III-a, Ed. Universul juridic, București, 

2016.  

• Titus Corlățean, Protectia europeana si internationala a Drepturilor Omului. Editia a II-a, revizuita, Ed. Universul juridic, 

București, 2015. 

 

Bibliografie recomandată: 

• Irina Moroianu Zlătescu (coord.), Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care România  este 

parte (vol. I – Instrumente universale; vol. II - Instrumente regionale), Bucureşti, Institutul Român pentru Drepturile Omului, 

1997. 

• Liviu-Corneliu Popescu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi România, vol. I – Reglementări interne, Bucureşti, Edit. 

ALL Beck, 2004. 

• Corneliu-Liviu Popescu, Protecţia internaţională a drepturilor omului (surse, instituţii, proceduri), Bucureşti, Edit. ALL 

Beck, 2000.  

• Liviu-Corneliu Popescu, Contenciosul european al drepturilor omului, Bucureşti, Edit. ALL Beck, 2006. 

• Vincent Berger, Jurisprudenţa Curţii  Europeane  a Drepturilor Omului, Bucureşti, Institutul Român pentru Drepturile 

Omului, 1997. 

• Monica Macovei, Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului (Culegere selectivă), Iaşi, Edit. Polirom, vol. I –  

2000; vol. II – 2002; vol. III – 2003.  

• Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (Comentariu pe articole), Bucureşti, Edit. ALL Beck  (vol. I - 

Drepturi şi libertăţi, 2005; vol. II  - Procedura în  faţa  Curţii. Executarea hotărârilor – 2006). 

• Corneliu-Liviu Popescu, Libertatea de exprimare în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (1999 – 2002), 

Bucureşti, Edit. ALL Beck, 2003. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

I. Cunoaştere şi înţelegere 

• Să opereze cu aparatul noţional fundamental al disciplinei 

• Să identifice şi să interpreteze principalele probleme cu care se confruntă societatea ccontemporană 
II. Deprinderi intelectuale sau academice 

• capacitatea de analiză a textelor specifice disciplinei 

• asumarea referinţelor bibliografice reprezentative 
III. Deprinderi profesionale/practice 

• Să posede capacităţi de analiză a proceselor şi fenomenelor din mediul internaţional 

• Să definească şi să explice probleme concrete din mediul international 
 

 

10. Evaluare 

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

finalã 

10.4 Curs              Examinare orală Evaluare sumativă la 

sfârşitul semestrului 
70% 

10.5 Seminar/laborator Prezenţă şi activitate Evaluare formativă (pe 

tot parcursul 

semestrului) 

10% 

Evaluarea sarcinilor la seminar Evaluare formativă 20% 
10.6 Standard minim de performanţã                                                        

https://www.ujmag.ro/autori/nicolae-purda
https://www.ujmag.ro/autori/nicoleta-diaconu


• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

• Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri; 

• Activitate la seminar 

Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

............................................... 
Semnătura titularului de seminar/ 

laborator/ proiect 
.............................................. 

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  
1.2 Facultatea  de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3 Departamentul Științe Juridice și Administrative 
1.4 Domeniul de studii Științe administrative 
1.5 Ciclul de studii Licența 
1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 
1.7 Anul universitar  2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Elemente de drept penal și 

procedură penală 1 
Cod disciplină: 

UCB.01.1.1.O.C.2.12 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Frîntu Viorica-Mihaela 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Lect. dr. Frîntu Viorica-Mihaela 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare* E 2.7 Regimul disciplinei** OC 
* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  

**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină 

opţională fundamentală/ de specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă 
 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 14 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   8 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 58  
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 4 

 

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 • Existența unui proiector video,  laptop; 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
• Calculatoare conectate la Internet. 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI   

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 

 

CP2 Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv 

formularea de propuneri de acte normative 
CP5 Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea deontologiei 

profesionale. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

  
CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu 

respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  - Pregătirea studenților cu temeinice cunoștințe cu privire la 

instituțiile juridice de drept penal – partea generală; 
- Cunoașterea unor infracțiuni din partea specială a dreptului penal   

7.2 Obiectivele specifice -  cunoaşterea instituţiilor fundamentale ale dreptului penal partea 

generală – infracţiunea, răspunderea penală, sancţiunile de drept 

penal 

-  cunoaşterea unor infracţiuni din partea specială a dreptului penal 

– infracţiuni de corupţie (luarea de mită, darea de mită, traficul de 

influenţă, cumpărarea de influenţă), infracţiuni de serviciu 

(delapidarea, purtarea abuzivă, abuzul în serviciu, neglijenţa în 

serviciu, violarea secretului corespondenţei), infracţiuni de fals - 

falsuri în înscrisuri (falsul material în înscrisuri oficiale, falsul 

intelectual, falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals, 

falsul în declaraţii, falsul privind identitatea) 

  

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

Drept  penal – partea generală   
Noţiuni introductive. Dreptul penal ca ramură a dreptului. 

Generalităţi privind ştiinţa dreptului penal. Principiile 

fundamentale ale dreptului penal. Raportul juridic de drept penal. 

Izvoarele dreptului penal. Legea penală şi limitele ei de 

aplicare 

Prelegere 

 
2 

Infracţiunea. Noţiunea de infracţiune; trăsăturile esenţiale ale 

infracţiunii; conţinutul infracţiunii 

Formele infracţiunii 

Prelegere 

 
2 

Pluralitatea de infractori 

Aspecte generale privind pluralitatea de infractori 

Participaţia penală 

    - Generalităţi privind participaţia penală 

    - Participaţia penală proprie - autoratul; coautoratul; instigarea; 

complicitatea 

    - Participaţia improprie 

    - Tratamentul penal al participaţiei 

Prelegere 

 
2 

Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni 

Unitatea de infracţiune 

- Unitatea naturală de infracţiune 

- Unitatea legală de infracţiune 

Pluralitatea de infracţiuni 

- Concursul de infracţiuni 

Prelegere 

 
2 



 

- Recidiva 

     - Pluralitatea intermediară 
Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei 

Aspecte generale 

Cauzele justificative 

Cauzele de neimputabilitate 

Prelegere 

 
2 

Răspunderea penală 

Răspunderea penală ca instituţie fundamentală 

Principiile răspunderii penale 

Cauzele care înlătură răspunderea penală 

Prelegere 

 
2 

Sancţiunile de drept penal 

Sancţiunile de drept penal şi caracterul lor 

Principii ale sancţiunilor de drept penal 

Pedepsele 

- Aspecte generale 

- Scopul şi funcţiile pedepsei 

- Categorii de pedepse 

- Cadrul pedepselor în dreptul penal român 

- Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice 

- Pedepsele complementare aplicabile persoanei fizice 

- Pedeapsa accesorie aplicabilă persoanei fizice 

Prelegere 

 
2 

Individualizarea pedepselor 

Aspecte generale 

Individualizarea judiciară a pedepselor 

Individualizarea judiciară a executării pedepselor 

Individualizarea administrativă a pedepselor 

Prelegere 2 

Măsurile de siguranţă Prelegere 1 
Răspunderea penală a minorilor 

Consideraţii generale 

Măsurile educative neprivative de libertate 

Măsurile educative privative de libertate 

Prelegere 1 

Răspunderea penală a persoanei juridice 

Consideraţii generale 

Pedeapsa principală aplicabilă persoanei fizice. Amenda 

Pedepsele complementare aplicabile persoanei fizice 

Reguli comune 

Prelegere 2 

Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei şi 

cauzele care înlătură consecinţele condamnării 

Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei 

Consideraţii generale 

Graţierea 

Prescripţia executării pedepsei (prescripţia executării pedepsei în 

cazul persoanei fizice; prescripţia executării pedepsei în cazul 

persoanei juridice) 

Cauzele care înlătură consecinţele condamnării 

Consideraţii generale privind reabilitarea 

Reabilitarea de drept a persoanei fizice 

Reabilitarea de drept a persoanei juridice 

Reabilitarea judecătorească a persoanei fizice 

Reguli comune 

Prelegere 2 

Drept penal – partea specială   
Infracţiuni de corupţie şi de serviciu 

Infracţiuni de corupţie 

Aspecte comune 

Luarea de mită 

Darea de mită 

Traficul de influenţă 

Cumpărarea de influenţă 

Infracţiuni de serviciu 

Prelegere 

 
4 



 

Aspecte comune 

Delapidarea 

Purtarea abuzivă 

Abuzul în serviciu 

Neglijenţa în serviciu 

Violarea secretului corespondenţei 

Infracţiuni de fals – falsuri în înscrisuri 

Aspecte comune 

Falsul material în înscrisuri oficiale 

Falsul intelectual 

Falsul în înscrisuri sub semnătură privată 

Uzul de fals 

Falsul în declaraţii 

Falsul privind identitatea 

Prelegere 

 
2 

Bibliografie obligatorie: 
- Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Ediția a IV-a, revăzută și 

adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021; 

- Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Drept penal. Partea generală conform noului Cod penal, Ediția a 4-a, 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2019; 

- Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, 

Ediția a 5-a, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, București, 2021, p. 218-263; p. 268-303; p. 321-326; p. 

372-405; p. 415-426; 

- Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal, Ediția a 4-a, 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2019, p. 330-443; p. 454-489; 

- Codul penal (Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare) - Partea generală; Partea 

specială: art. 289-292; art. 295-298, art. 302; art. 320-323, art. 326, art. 327. 

Bibliografie facultativă: 
- Mihail Udroiu, Drept penal. Partea generală, Ediția a 5-a, revizuită și adăugită,  Editura C.H. Beck, Bucureşti, 

2018; 

- Alexandru Boroi, Drept penal. Partea generală, Ediția a 3-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017; 

- Viorel Paşca, Drept penal. Partea generală, Ediția a IV-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2015; 

- Lavinia Valeria Lefterache, Drept penal. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2016; 

- William Brînză, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 

- Traian Dima, Drept penal. Partea generală, ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2014; 

- Gorunescu Mirela, Barbu Ionuţ Andrei, Rotaru Mihaela, Drept penal. Partea generală, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2014; 

- Pascu Ilie, Dobrinoiu Vasile, Dima Traian, Hotca Mihai Adrian, Păun Costică, Chiş Ioan, Gorunescu Mirela, 

Dobrinoiu Maxim, Noul Cod penal comentat. Partea generală, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2014; 

- Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Ediţia a 4-a, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2019, p. 448-486; p. 487-511; p. 520-524; p. 576-581; p. 585-594; 

- Mihail Udroiu, Drept penal. Partea specială, Ediția a 5-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2018, p.  460-553; p. 

572-591; p. 594-601; 

- Toader Tudorel, Michinici Maria-Ioana, Răducanu Ruxandra, Crişu-Ciocîntă Anda, Răduleţu Sebastian, Dunea 

Mihai, Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014; 

- George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori) [autori: George Antoniu, Gheorghe Ivan, Costică Bulai, 

Constantin Mitrache, Bogdan Nicolae Bulai, Ioan Molnar, Constantin Duvac, Ilie Pascu, Ioan Griga, Viorel 

Paşca, Ion Ifrim, Ovidiu Predescu] – Explicaţiile noului Cod penal, Vol. I (art. 1-52), Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2015; 

- George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori) [autori: Alexandru Boroi, Constantin Mitrache, Versavia 

Brutaru, Cristian Mitrache, Bogdan Nicolae Bulai, Ioan Molnar, Costică Bulai, Ion Ristea, Ştefan Daneş, 

Constantin Sima, Constantin Duvac, Vasile Teodorescu, Mioara-Ketty Guiu, Ioana Vasiu, Ion Ifrim, Adina 

Vlăşceanu] – Explicaţiile noului Cod penal, Vol. II (art. 53-187), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015. 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

Noţiuni introductive. Dreptul penal ca ramură a dreptului. 

Generalităţi privind ştiinţa dreptului penal. Principiile 

fundamentale ale dreptului penal. Raportul juridic penal. 

Explicaţie, dezbatere 

 
1 



 

Izvoarele dreptului penal Legea penală şi limitele ei de 

aplicare 
Infracţiunea. Noţiunea de infracţiune; trăsăturile esenţiale 

ale infracţiunii; conţinutul infracţiunii. Formele infracţiunii 
Explicaţie, dezbatere 

 
1 

Pluralitatea de infractori Explicaţie, dezbatere 

 
1 

Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni Explicaţie, dezbatere 

 
1 

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei 

Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate 
Explicaţie, dezbatere 

 
1 

Răspunderea penală Explicaţie, dezbatere 

 
1 

Sancţiunile de drept penal Explicaţie, dezbatere 

 
1 

Individualizarea pedepselor Explicaţie, dezbatere 

 
1 

Măsurile de siguranţă. Răspunderea penală a minorilor Explicaţie, dezbatere 

 
1 

Răspunderea penală a persoanei juridice Explicaţie, dezbatere 1 
Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei 

şi cauzele care înlătură consecinţele condamnării 

Explicaţie, dezbatere 1 

Infracţiuni de corupţie şi de serviciu Explicaţie, dezbatere 2 
Infracţiuni de fals – falsuri în înscrisuri Explicaţie, dezbatere 1 
Bibliografie obligatorie: 
- Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Ediția a IV-a, revăzută și 

adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021; 

- Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Drept penal. Partea generală conform noului Cod penal, Ediția a 4-a, 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2019; 

- Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, 

Ediția a 5-a, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, București, 2021, p. 218-263; p. 268-303; p. 321-326; p. 

372-405; p. 415-426; 

- Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Drept penal. Partea specială conform noului Cod penal, Ediția a 4-a, 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2019, p. 330-443; p. 454-489; 

- Codul penal (Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare) - Partea generală; Partea 

specială: art. 289-292; art. 295-298, art. 302; art. 320-323, art. 326, art. 327. 

Bibliografie facultativă: 
- Mihail Udroiu, Drept penal. Partea generală, Ediția a 5-a, revizuită și adăugită,  Editura C.H. Beck, Bucureşti, 

2018; 

- Alexandru Boroi, Drept penal. Partea generală, Ediția a 3-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017; 

- Viorel Paşca, Drept penal. Partea generală, Ediția a IV-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2015; 

- Lavinia Valeria Lefterache, Drept penal. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2016; 

- William Brînză, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 

- Traian Dima, Drept penal. Partea generală, ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2014; 

- Gorunescu Mirela, Barbu Ionuţ Andrei, Rotaru Mihaela, Drept penal. Partea generală, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2014; 

- Pascu Ilie, Dobrinoiu Vasile, Dima Traian, Hotca Mihai Adrian, Păun Costică, Chiş Ioan, Gorunescu Mirela, 

Dobrinoiu Maxim, Noul Cod penal comentat. Partea generală, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2014; 

- Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Ediţia a 4-a, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2019, p. 448-486; p. 487-511; p. 520-524; p. 576-581; p. 585-594; 

- Mihail Udroiu, Drept penal. Partea specială, Ediția a 5-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2018, p.  460-553; p. 

572-591; p. 594-601; 

- Toader Tudorel, Michinici Maria-Ioana, Răducanu Ruxandra, Crişu-Ciocîntă Anda, Răduleţu Sebastian, Dunea 

Mihai, Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014; 

- George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori) [autori: George Antoniu, Gheorghe Ivan, Costică Bulai, 

Constantin Mitrache, Bogdan Nicolae Bulai, Ioan Molnar, Constantin Duvac, Ilie Pascu, Ioan Griga, Viorel 



 

Paşca, Ion Ifrim, Ovidiu Predescu] – Explicaţiile noului Cod penal, Vol. I (art. 1-52), Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2015; 

- George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori) [autori: Alexandru Boroi, Constantin Mitrache, Versavia 

Brutaru, Cristian Mitrache, Bogdan Nicolae Bulai, Ioan Molnar, Costică Bulai, Ion Ristea, Ştefan Daneş, 

Constantin Sima, Constantin Duvac, Vasile Teodorescu, Mioara-Ketty Guiu, Ioana Vasiu, Ion Ifrim, Adina 

Vlăşceanu] – Explicaţiile noului Cod penal, Vol. II (art. 53-187), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.  

  

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese  

asociate domeniului. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 1. Cunoștințele  însușite  

2. Utilizarea corectă a conceptelor 

studiate 

3. Capacitatea de a-și argumenta logic 

ideile 

4. Coerență  în exprimare  

 Examen oral 80% 

10.5 Seminar Activitate seminarii  20% 

   
10.6 Laborator -   
10.7 Proiect -   
10.8 Standard minim de performanţă 
- Să dovedească însușirea minimă a materiei; 
- Activitate la seminar  

 
Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

............................................... 
Semnătura titularului de seminar/ 

laborator/ proiect 
.............................................. 

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 

 



 

 

 

 

 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  
1.2 Facultatea  de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3 Departamentul Științe Juridice și Administrative 
1.4 Domeniul de studii Științe Administrative 
1.5 Ciclul de studii Licența 
1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 
1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Elemente de drept civil Cod disciplină: 
UCB.01.1.1.O.C.2.13 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Frîntu Viorica-Mihaela 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Lect. dr. Frîntu Viorica-Mihaela 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare* E 2.7 Regimul disciplinei** OC 
* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  

**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină 

opţională fundamentală/ de specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă 
 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 14 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 58  
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 4 

 

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 - Existența unui proiector video,  laptop; 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
Calculatoare conectate la Internet. 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI   

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
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C2. Identificarea și aplicarea dispozițiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv formularea de 

propuneri de acte normative 

C5.2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea fenomenelor și proceselor din 

administrația publică 
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 CT1.  Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea 

principiilor etice şi a deontologiei profesionale 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  -   cunoaşterea și însușirea de către studenţi a unor instituţii ale dreptului 

civil 

 
7.2 Obiectivele specifice - cunoaşterea şi însuşirea de către studenţi a unor instituţii de drept civil 

precum: raportul juridic civil, actul juridic civil, prescripţia extinctivă, 

subiectele dreptului civil (persoana fizică şi persoana juridică) etc. 

- identificarea de instituţii juridice caracteristice dreptului civil, 

posibilitatea de a stabili conexiuni între ele, utilizarea corectă a 

termenilor de specialitate specifici dreptului civil. 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
Caracterizarea generală a dreptului civil 

1. Definiţia, rolul şi principiile dreptului civil 

2. Normele de drept civil 

        - Izvoarele (sursele) dreptului civil 

        - Clasificarea normelor de drept civil 

        - Aplicarea legii civile (aplicarea normelor de drept civil) 

prelegere 2 

Raportul juridic civil 

1. Caracterizarea generală a raportului juridic civil 

2. Conţinutul raportului juridic civil 

3. Obiectul raportului juridic civil. Bunurile 

4. Noţiuni generale privind părţile raportului juridic civil 

prelegere 4 

Actul juridic civil 

1. Definiţia şi clasificarea actelor juridice civile 

2. Condiţiile actului juridic civil 

      - Noţiunea şi clasificarea condiţiilor actului juridic civil 

      - Capacitatea de a încheia actul juridic civil 

      - Consimţământul 

      - Obiectul actului juridic civil 

      - Cauza (scopul) actului juridic civil 

      - Forma actului juridic civil 

      - Modalităţile actului juridic civil 

3. Efectele actului juridic civil 

4. Nulitatea actului juridic civil 

prelegere 6 

Prescripţia extinctivă şi decăderea 

1. Prescripţia extinctivă – Noţiune, rol, funcţii; Efecte; 

Termene; Începutul cursului prescripţiei; Calculul termenelor de 

prescripţie; Întreruperea prescripţiei; Suspendarea prescripţiei; 

Repunerea în termen 

2. Decăderea 

prelegere 2 



Persoana fizică 

1. Capacitatea civilă a persoanei fizice 

2. Identificarea persoanei fizice 

3. Ocrotirea persoanei fizice 

prelegere 2 

Persoana juridică 

1. Noţiunea, clasificarea, elementele constitutive şi identificarea 

persoanelor juridice 

2. Înfiinţarea persoanei juridice 

3. Capacitatea civilă a persoanei juridice 

4. Reorganizarea persoanei juridice 

5. Încetarea persoanei juridice 

prelegere 2 

Patrimoniul 

1. Noţiune 

2. Caracterele juridice ale patrimoniului 

3. Funcţiile patrimoniului 

4. Drepturile patrimoniale 

prelegere 2 

Dreptul de proprietate 

1. Consideraţii generale privind dreptul de proprietate 

      - Noţiunile de proprietate şi de drept de proprietate 

      - Formele dreptului de proprietate 

2. Dreptul de proprietate privată 

      - Noţiune; Titulari; Obiect; Conţinutul juridic al dreptului de 

proprietate privată; Caracterele juridice ale dreptului de 

proprietate privată; Limitele exercitării dreptului de proprietate 

privată; Dobândirea şi stingerea dreptului de proprietate privată; 

Proprietatea comună. 

3. Dreptul de proprietate publică 

       - Noţiune; Titulari (Subiectele); Obiect; Caracterele juridice 

specifice dreptului de proprietate publică; Dobândirea, 

exercitarea şi stingerea dreptului de proprietate publică 

4. Apărarea dreptului de proprietate 

prelegere 4 

Contractul – izvor de obligaţii 

1. Clasificarea contractelor 

2. Încheierea contractelor 

3. Efectele contractelor 

prelegere 2 

Răspunderea civilă delictuală 

1. Răspunderea pentru fapta proprie 

2. Răspunderea civilă delictuală indirectă 

      - Răspunderea pentru fapta altuia 

      - Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale sau de 

lucruri 

prelegere 2 

Bibliografie: 
- Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Ediţia a 3-a revizuită şi 

adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2021; 

- Ilioara Genoiu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ediția a 3-a, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, 

București, 2019; 

- Petruța-Elena Ispas, Drept civil. Drepturi reale principale. Sinteze. Jurisprudență. Grile, Editura Hamangiu, 

București, 2022; 

- Bujorel Florea, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011; 

- Simona-Maya Teodoroiu, Elemente de drept civil, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012; 

- Călina Jugastru, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Editura Universul Juridic, București, 2017; 

- Liviu Pop, Ionuţ-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2012; 

- Sache Neculaescu, Livia Mocanu, Ilioara Genoiu, Gheorghe Gheorghiu, Adrian Țuțuianu, Instituții de drept 

civil, Ediția a III-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2016; 

- Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2012; 

- Ana-Gabriela Atanasiu, Alexandru-Paul Dimitriu, Adriana-Florentina Dobre, Dragoş-Nicolae Dumitru, Adrian 

Georgesu-Banc, Radu-Alexandru Ionescu, Mihaela Paraschiv, Ioana Pădurariu, Mirela Piperea, Petre Piperea, 

Alexandru-Şerban Răţoi, Alex-Ionel Slujitoru, Irina Sorescu, Mihaela Şerban, Gabriel-Aurelian Uluitu, 



Cosmin-Marian Văduva, Noul Cod civil: note, corelaţii, explicaţii, Editura C.H, Beck, Bucureşti, 2011; 

- Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Art. 1-2664 (coordonatori: Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, 

Rodica Constantinovici, Ioan Macovei), Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 

8.2 Seminar Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
Caracterizarea generală a dreptului civil 

1. Definiţia, rolul şi principiile dreptului civil 

2. Normele de drept civil 

Explicaţie, dezbatere 

 
2 

Raportul juridic civil 

1. Caracterizarea generală a raportului juridic civil 

2. Conţinutul raportului juridic civil 

3. Obiectul raportului juridic civil. Bunurile 

4. Noţiuni generale privind părţile raportului juridic civil 

Explicaţie, dezbatere 

 
2 

Actul juridic civil 

1. Definiţia şi clasificarea actelor juridice civile 

2. Condiţiile actului juridic civil 

      - Noţiunea şi clasificarea condiţiilor actului juridic civil 

      - Capacitatea de a încheia actul juridic civil 

      - Consimţământul 

      - Obiectul actului juridic civil 

      - Cauza (scopul) actului juridic civil 

      - Forma actului juridic civil 

      - Modalităţile actului juridic civil 

3. Efectele actului juridic civil 

4. Nulitatea actului juridic civil 

Explicaţie, dezbatere 

 
2 

Prescripţia extinctivă şi decăderea Explicaţie, dezbatere 1 
Persoana fizică Explicaţie, dezbatere 1 
Persoana juridică Explicaţie, dezbatere 1 
Patrimoniul Explicaţie, dezbatere 1 
Dreptul de proprietate Explicaţie, dezbatere 2 
Contractul – izvor de obligaţii Explicaţie, dezbatere 1 
Răspunderea civilă delictuală Explicaţie, dezbatere 1 
Bibliografie: 
- Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Ediţia a 3-a revizuită şi 

adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2021; 

- Ilioara Genoiu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ediția a 3-a, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, 

București, 2019; 

- Petruța-Elena Ispas, Drept civil. Drepturi reale principale. Sinteze. Jurisprudență. Grile, Editura Hamangiu, 

București, 2022; 

- Bujorel Florea, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011; 

- Simona-Maya Teodoroiu, Elemente de drept civil, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012; 

- Călina Jugastru, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Editura Universul Juridic, București, 2017; 

- Liviu Pop, Ionuţ-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2012; 

- Sache Neculaescu, Livia Mocanu, Ilioara Genoiu, Gheorghe Gheorghiu, Adrian Țuțuianu, Instituții de drept 

civil, Ediția a III-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2016; 

- Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2012; 

- Ana-Gabriela Atanasiu, Alexandru-Paul Dimitriu, Adriana-Florentina Dobre, Dragoş-Nicolae Dumitru, Adrian 

Georgesu-Banc, Radu-Alexandru Ionescu, Mihaela Paraschiv, Ioana Pădurariu, Mirela Piperea, Petre Piperea, 

Alexandru-Şerban Răţoi, Alex-Ionel Slujitoru, Irina Sorescu, Mihaela Şerban, Gabriel-Aurelian Uluitu, 

Cosmin-Marian Văduva, Noul Cod civil: note, corelaţii, explicaţii, Editura C.H, Beck, Bucureşti, 2011; 

- Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Art. 1-2664 (coordonatori: Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, 

Rodica Constantinovici, Ioan Macovei), Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 

 

 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, 

procese  asociate domeniului. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 1. Cunoștințele  însușite  

2. Utilizarea corectă a conceptelor studiate 

3. Capacitatea de a-și argumenta logic ideile 

4. Coerență  în exprimare  

 Examen  
oral 

80% 

10.5 Seminar Activitate seminarii  20% 

   
10.6 Laborator -   
10.7 Proiect -   
10.8 Standard minim de performanţă 
- Să dovedească însușirea minimă a materiei; 
- Activitate la seminar  

Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

............................................... 
Semnătura titularului de seminar/ 

laborator/ proiect 

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

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 

 



 

 

 

 

 

FIŞA  DISCIPLINEI 

 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” Din Târgu Jiu  

1.2 Facultatea  de  Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

1.3 Departamentul de Științe Juridice și Administrative 

1.4 Domeniul de studii Științe administrative 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 

1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Informatică aplicată Cod disciplină: 

UCB.01.1.1.O.S.2.14 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar 

/laborator/proiect 
Chiriac Novac-Claudiu 

2.4 Anul de studiu   I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare* C 2.7 Regimul disciplinei** I 
* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  
**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină opţională 

fundamentală/ de specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă 
 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator/proiect 2 

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

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 0 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 0 

Examinări 0 

Alte activităţi................................... 0 

3.7 Total ore studiu individual 22  

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite 2 

 

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  

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

• Calculatoare conectate la Internet; 

• Existența unui proiector video, laptop 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu  Jiu                                               

Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al

e 

CP5 Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea deontologiei profesionale 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

tr
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er
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CT1 Îndeplinirea la termen în mod  riguros eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu 

respectarea principiilor deontologiei profesionale 

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în 

munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală 

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și a modalităților de 

formare și dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței 

muncii. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Insusirerea unor notiuni legate de managementul informatiilor 

(receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informatiilor in 

documente de profil) 

7.2 Obiectivele specifice 1. Familiarizarea studentilor cu notiunea de prelucrare a 

informatiei 

2. Insusirea instrumentelor din Microsoft Word pentru realizarea 

unui document profesional 

3. Insusirea instrumentelor din Microsoft Excel pentru 

introducerea si validarea datelor, structurarea datelor, realizarea 

diagramelor.  

4. Insusirea instrumentelor din Microsoft PowerPoint pentru 

realizarea unei prezentari dinamice. 

5. Insusirea instrumentelor din Microsoft Publisher pentru 

realizarea unor materiale de prezentare 

6. Insusirea instrumentelor din Microsoft Access pentru realizarea 

unor baze de date 

7. Insusirea instrumentelor din Microsoft OneNote pentru 

managementul informatiilor dintr-un proiect 

 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / Observaţii 

   

Bibliografie obligatorie: 

Bibliografie facultativă: 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / Observaţii  

Sisteme de operare                                                    Exercițiul, Explicația 

Observația,  Modelarea 

2 

Utilizarea motoarelor de căutare                                   Exercițiul, Explicația 

Observația, Modelarea 

2 

Elemente de formatare simplă și avansată a unui 

document Microsoft Word                                             

Exercițiul, Explicația 

Observația, Modelarea 

4 

Utilitarul Microsoft Excel (prezentarea 

interfeței, introducerea, validarea si formatarea 

datelor, lucrul cu formule si funcții, sortarea si 

filtrarea datelor, diagrame)                                           

Exercițiul, Explicația 

Observația, Modelarea 

4 

Utilitarul PowerPoint (prezentarea interfeței, 

lucrul cu slide-uri, layouts, themes și master, 

efecte de animație si tranziție)                                                                         

Exercițiul, Explicația 

Observația, Modelarea 

4 



Designul publicațiilor cu Microsoft Publisher 

(prezentarea aplicației, lucrul cu text, grafice, 

tabele, efecte de animație)                                                         

Exercițiul, Explicația, 

Observația, Modelarea 

2 

Tabele și interogări în Microsoft Access Exercițiul, Explicația, 

Observația, Modelarea 

4 

Managementul informatiilor dintr-un proiect 

folosind Microsoft OneNote                                                        

Exercițiul, Explicația, 

Observația, Modelarea 

2 

Sisteme informatice in administratia publica               Exercițiul, Explicația, 

Observația, Modelarea 

4 

Bibliografie obligatorie: 

*** https://support.microsoft.com/ro-ro/office 

Bibliografie facultativă: 

1. Adăscăliţei, Adrian, Instruire asistată de calculator. Didactică informatică, Ed. Polirom, Iasi (2007) 

2. Vîrgolici, Horia-Marius,  Informatică aplicată, Ed. Fundaţiei României de mâine, Bucureşti (2007) 

3. ***,  Office 2013, Ed. 3D Media Communications .(2014). 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, 

procese, proiecte asociate domeniului. 

 

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 Activitate seminarii Evaluare formativă (pe 

tot parcursul 

semestrului) (Evaluare 

portofoliu) 

Evaluare finală (proba 

practică) 

50% 

 

 

 

 

 

50% 

Realizarea temelor propuse 

Dobândirea abilităţii de rezolvare 

a cazurilor practice 

10.6 Laborator -   

10.7 Proiect -   

10.8 Standard minim de performanţă 
Standarde minime pentru nota 5:  

• Realizarea a cel puțin 50% a temelor propuse pe parcursul semestrului 

• Rezolvarea parțială a subiectului propus la proba practică; 

Standarde pentru nota 10:    

• Realizarea tuturor temelor propuse pe parcursul semestrului 

• Rezolvarea corectă a subiectului propus la proba practică; 

Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

............................................... 
Semnătura titularului de seminar/ 

laborator/ proiect 
.............................................. 

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 

 



 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică  

 
 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  

1.2 Facultatea  de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

1.3 Departamentul de Științe Juridice și Administrative 

1.4 Domeniul de studii Stiinte administrative 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Specializarea Administrație publică 

1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba  engleză 1 UCB.01.1.1.A.S.1.15.1 

2.2 Titularul activităţilor de curs - 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 

Conf. univ. dr. Maria-Camelia Dicu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare* C 2.7 Regimul disciplinei** AS 
* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  

**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină opţională 
fundamentală/ de specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator/proiect 2 

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

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 22  

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite 2 

 

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 • Existența unui proiector video, laptop; 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

• Calculatoare conectate la Internet; 

 

6. Competenţele specifice acumulate 



C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e CP3 Comunicarea orală și scrisă în limba programului de studii și într-o limbă de circulație 

internațională a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 Indeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea 

principiilor deontologiei profesionale.  

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de 

echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.  

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și a modalităților de formare și 

dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  ▪ Formarea deprinderii de a interacționa în limba engleză atât în 

scris cât și oral 

7.2 Obiectivele specifice Studentul va fi capabil să: 

Identifice termenii specifici; 

Realizeze discursuri scrise și orale asupra diverselor problematici; 

▪ Numească diferite aspecte legate de studierea textelor 

 

8. Conţinuturi* 

8.2 Seminar Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

Who are you? Let’s talk! Speaking, listening 2 

Unit 1. Beware the Faustian Pact of the Professions 
Reading, writing, 

speaking, listening 

4 

Unit 2. Interview for a Job 
Reading, writing, 

speaking, listening 

2 

 Unit 4. Are You Making These Common Resume 

Mistakes? 

Reading, writing, 

speaking, listening 

2 

Unit 5. How to Manage Job Interview Nerves 
Reading, writing, 

speaking, listening 

4 

Unit 6. 9 Do’s and Don’ts of Interviewing for a job. 

Expert Advice 

Reading, writing, 

speaking, listening 

2 

Unit 7. EU Professionals Find Plenty of Work in 

UK 

Reading, writing, 

speaking, listening 

4 

Unit 8. Lord Bell’s Textbook for Old School Public 

Relations 

Reading, writing, 

speaking, listening 

4 

12. Revision  Reading, speaking 2 

13. Semestrial evaluation Reading, speaking 2 

Bibliografie obligatorie: 

1. Maria-Camelia Dicu, Culegere de Texte pentru Seminarul de Limba Engleză (Ba/ Ma), 

Editura ACADEMICA BRÂNCUȘI, Târgu-Jiu, 2016, ISBN 978-973-144-755-1, 100 p.Maria 

Camelia Dicu, Caiet Pentru Seminarul de Limba Engleză, Editura Academica Brâncuși, Tg-Jiu, 

2012 ISBN 978-144-523-6, 98 pagini 

2. www.financialtimes.com   

3. www.macmillan.com    

Bibliografie optionala: 

4. Maria Camelia Dicu, „Europassport”, Evaluation of English Skills, (IInd edition), Editura 

Academica Brâncuși, Tg-Jiu, 2013  

5. Maria Camelia Dicu, Competenţa Lingvistică pentru Nefilologi, Editura Didactică şi 

http://www.financialtimes.com/
http://www.macmillan.com/


Pedagogică, Bucureşti, editia 2009 

* Se va detalia conţinutul, respectiv numărul de ore alocat fiecărui curs/seminar/laborator/proiect pe 

durata studiilor postuniversitare. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Competenţe 

 

 I. Cunoaştere şi înţelegere 

Capacitatea de a interacționa în limba engleză 

 II. Deprinderi intelectuale sau academice 

Capacitatea de a utiliza limba engleză în situații specifice 

III. Deprinderi profesionale/practice  

Capacitatea de a comunica în scris și oral în limba engleză 

IV. Deprinderi transferabile 

         Capacitatea de a: 

lucra eficient în echipă 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Cunoașterea conținuturilor solicitate 

Utilizarea corectă a conceptelor studiate 

Gradul de însuşire şi capacitatea de 

utilizare adecvată a limbajului de 

specialitate 
Capacitatea de a-și argumenta logic 

ideile 

Coerență și originalitate în exprimare 

Examinare 

orală finală 

70 % 

10.5 Seminar Activitate seminarii (include prezența) 

Evidenţierea notelor definitorii ale 

conceptelor studiate; capacitatea  de 

identificare şi exemplificare a acestora  

Parcurgerea bibliografiei obligatorii şi a 

celei opţionale 

Evaluare pe 

parcurs 

30 % 

10.6 Laborator    

10.7 Proiect    

10.8 Standard minim de performanţă 

• Obținerea notei 5 rezultată din media ponderată a notelor evaluării finale și evaluării pe parcurs. 

Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

............................................... 
Semnătura titularului de seminar/ 

laborator/ proiect 
.............................................. 

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 

 

 



                              

      MINISTERUL EDUCAȚIEI 

      Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

      Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba franceză 1                        UCB.01.1.1.A.S.1.15.2 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Lector univ. dr. Manasia Mihaela Georgiana 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare* C 2.7 Regimul disciplinei** AS 
* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  

**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină opţională  

fundamentală/ de specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator/proiect 2 

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

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 22  
3.9 Total ore pe semestru 50 
3.10 Numărul de credite 2 

 

 

 

          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

 

5.2. de desfășurare a 

seminarului 
• Sală de seminar dotată cu videoproiector, conexiune la internet, tablă. 

• Studenții trebuie să manifeste un comportament adecvat mediului academic, 

să evite întârzierea la seminar și folosirea telefonului mobil. 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

1.2. Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

1.3. Departamentul Stiinte Juridice și Administrative  

1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe administrative 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii Administrație publică 

1.7 Anul universitar 2022-2023 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  Nu este cazul. 

4.2. de competenţe Competențe de comunicare și lingvistice elementare (nivel A1) în domeniul 

limbii franceze. 

Competențe în utilizarea calculatorului în vederea documentării online. 



6. Competențe specifice acumulate 

C
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CP3 Comunicarea orală și scrisă în limba programului de studii și într-o limbă de circulație 

internațională a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate.  

C
o

m
p

et
en

ţe
  

  
  

 

tr
a

n
sv
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le
 

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în 

munca de echipă, prin dezvoltarea abilitaților de comunicare interpersonală.  

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și a modalităților de 

formare și dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței 

muncii.  

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Og1 Dezvoltarea unui set de competente care să permită viitorilor absolvenți 

înțelegerea caracteristicilor domeniului lor în contextul limbii franceze și 

utilizarea adecvată a terminologiei specifice în diverse situații de comunicare 

personală și profesională în limba franceză.  

 

7.2. Obiectivele specifice O.c.CP3.1 să cunoască terminologia specifică domeniului Administrație Publică 

în limba franceză; 

O.c.CP3.2 să descrie principalele timpuri verbale și alte noțiuni lingvistice de 

bază în limba franceză; 

O.ab.CP3.1 sa aplice conceptele teoretice însușite în elaborarea unor mesaje 

structurate în limba franceză referitoare la o problemă dată din specialitate; 

O.ab.CP3.1 sa detecteze abaterile de la normele gramaticale ale limbii franceze în 

diverse situații de comunicare orală sau scrisă date; 

O.at.CT2.1 să colaboreze eficient în cadrul echipelor/grupurilor de lucru; 

O.at.CT2.2 să ofere feedback pozitiv și eficient colegilor din cadrul grupului; 

O.at.CT2.3 să își cultive ideea de parteneriat în conversație; 

O.at.CT3.1 să dorească să realizeze o învățare auto dirijată în cadrul căreia să-si 

organizeze singuri resursele și tehnicile de învățare; 

O.at.CT3.2 să aibă o atitudine pozitivă față de oportunitățile de formare continuă.  

  

8.2. Seminar Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Observații 

 

  

Acest seminar urmărește dezvoltarea abilitaților de înțelegere atât a strategiilor de familiarizare cu teme de 

vocabular specifice domeniului Administrație Publică și noțiuni gramaticale, cât și exersarea acestora prin 

inserarea în contexte comunicative cât mai reale și relevante pentru studenți. Partea teoretică a acestui 

seminar va fi predată prin folosirea de mijloace moderne (descoperire dirijată, studiu inductiv, învățare prin 

rezolvare de probleme, etc.) care să favorizeze un învățământ centrat pe student.   

Temele și materialul de studiu vor fi puse la dispoziția studentului atât în format imprimat, cât și format 

electronic.  

Metodele și sursele bibliografice vor fi modificate în funcție de nivelul studenților de limbă franceză dacă va 

fi cazul.  

1. Seminar introductiv 

(O.c.CP3.1, O.c.CP3.2, 

O.ab.CP3.1, O.ab.CP3.2, 

O.at.CT2.1, O.at.CT2.2 

O.at.CT2.3, O.at.CT3.1  

O.at.CT3.2) 

Prezentarea obiectivelor și 

cerințelor seminarului 

Evaluare diagnostica 

Activitati introductive 

 

2 

Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  

Manon, G. 2020. La grammaire au 

quotidien - Manuel de grammaire 

communicative. Ellipses. 

Carras, C. et alii. 2008. Le français sur 

objectifs spécifiques et la classe de 

langue. Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-

A2). 2e édition, Paris : Clé 

International. 



Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 

2e édition, Paris : Clé International.. 

Modulul I 

Les présentations 

(O.c.CP3.1, O.c.CP3.2, 

O.ab.CP3.1, O.ab.CP3.2, 

O.at.CT2.1, O.at.CT2.2 

O.at.CT2.3, O.at.CT3.1  

O.at.CT3.2) 

Objectifs de communication : 

- Présenter une personne/se 

présenter 

- Poser des questions simples 

(nom, âge, activité-métier) 

- Répondre à des questions simples 

Objectifs linguistiques : 

- La conjugaison des verbes 

s’appeler, être, avoir 

- Les mots interrogatifs  

6 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Fiche pédagogique :  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-

enseigner/societe/les-presentations 

 

Manon, G. 2020. La grammaire au 

quotidien - Manuel de grammaire 

communicative. Ellipses. 

Carras, C. et alii. 2008. Le français sur 

objectifs spécifiques et la classe de 

langue. Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-

A2). 2e édition, Paris : Clé 

International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 

2e édition, Paris : Clé International. 

Modulul II  

La langue française dans le 

monde 

(O.c.CP3.1, O.c.CP3.2, 

O.ab.CP3.1, O.ab.CP3.2, 

O.at.CT2.1, O.at.CT2.2 

O.at.CT2.3, O.at.CT3.1  

O.at.CT3.2) 

Culture(s) 

Lire 

Parler : donner son opinion 

Regarder 

Écouter 

Écrire : courriel 

Écrire : prise de notes 

Éducation aux médias 

Éducation aux médias : traitement 

de l'information 

Le présent de l’indicatif  

6 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Fiche pédagogique :  

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-

pedagogiques-fle/la-langue-francaise-

dans-le-monde 

 

Manon, G. 2020. La grammaire au 

quotidien - Manuel de grammaire 

communicative. Ellipses. 

Carras, C. et alii. 2008. Le français sur 

objectifs spécifiques et la classe de 

langue. Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-

A2). 2e édition, Paris : Clé 

International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 

2e édition, Paris : Clé International. 

Modulul III 

Qu'est-ce que la francophonie ? 

(O.c.CP3.1, O.c.CP3.2, 

O.ab.CP3.1, O.ab.CP3.2, 

O.at.CT2.1, O.at.CT2.2 

O.at.CT2.3, O.at.CT3.1  

O.at.CT3.2) 

Culture(s) 

Parler : donner son opinion 

Parler : résumer 

Regarder 

Vocabulaire : langue 

Vocabulaire : mots familiers / 

registres de langue 

Écouter 

Écrire 

Éducation aux médias : analyse des 

images 

Éducation aux médias : interview 

6 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Fiche pédagogique :  

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-

pedagogiques-fle/quest-ce-que-la-

francophonie 

 

Manon, G. 2020. La grammaire au 

quotidien - Manuel de grammaire 

communicative. Ellipses. 

Carras, C. et alii. 2008. Le français sur 

objectifs spécifiques et la classe de 

langue. Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-

A2). 2e édition, Paris : Clé 

International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 

2e édition, Paris : Clé International. 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/les-presentations
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/les-presentations
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/la-langue-francaise-dans-le-monde
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/la-langue-francaise-dans-le-monde
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/la-langue-francaise-dans-le-monde
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/quest-ce-que-la-francophonie
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/quest-ce-que-la-francophonie
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/quest-ce-que-la-francophonie


Modulul IV 

Mon métier, ma passion 

(O.c.CP3.1, O.c.CP3.2, 

O.ab.CP3.1, O.ab.CP3.2, 

O.at.CT2.1, O.at.CT2.2 

O.at.CT2.3, O.at.CT3.1  

O.at.CT3.2) 

Grammaire : masculin / féminin 

Jouer : mimes 

Parler : faire une présentation, un 

exposé 

Phonétique : intonation, rythme et 

accentuation 

Regarder 

Vocabulaire : métiers 

Écouter 

6 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Fiche pédagogique :  

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-

pedagogiques-fle/mon-metier-ma-

passion 

 

Manon, G. 2020. La grammaire au 

quotidien - Manuel de grammaire 

communicative. Ellipses. 

Carras, C. et alii. 2008. Le français sur 

objectifs spécifiques et la classe de 

langue. Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-

A2). 2e édition, Paris : Clé 

International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 

2e édition, Paris : Clé International. 

Recapitulare 

 Pregătirea colocviului. 

Modele de subiecte pentru evaluare  

(O.c.CP3.1, O.c.CP3.2, 

O.ab.CP3.1, O.ab.CP3.2, 

O.at.CT2.1, O.at.CT2.2 

O.at.CT2.3, O.at.CT3.1  

O.at.CT3.2) 

 

2 Munca individuală, 

pe echipe și în 

grup, conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  

Manon, G. 2020. La grammaire au 

quotidien - Manuel de grammaire 

communicative. Ellipses. 

Carras, C. et alii. 2008. Le français sur 

objectifs spécifiques et la classe de 

langue. Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-

A2). 2e édition, Paris : Clé 

International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 

2e édition, Paris : Clé International. 

Bibliografie obligatorie: 

Des fiches pédagogiques : 

https://enseigner.tv5monde.com/ 

https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre/objectif/apprendre-et-perfectionner-le-francais-

2707/object-objectif-communication/se-presenter-3212 

 

Carras, C. et alii. 2008. Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue. Paris : Clé International. 

Manon, G. 2020. La grammaire au quotidien - Manuel de grammaire communicative. Ellipses. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-A2). 2e édition, Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 2e édition, Paris : Clé International. 

Bibliografie facultativă: 

 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,   

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

        La finalul seminarului, studenții vor deține un set de competențe de utilizare corectă a terminologiei 

specifice domeniului Administratie publică în contexte comunicative personale și profesionale cât mai reale. 

De asemenea, ei vor fi capabili să folosească principalele noțiuni gramaticale reluate în cadrul acestui seminar 

în situații de comunicare orală și scrisă în limba franceză. Ei vor fi conștienți că limba franceză le va oferi un 

avantaj suplimentar pentru inserția ulterioară pe piața muncii și motivați să continue învățarea acestei limbi 

folosindu-se de competentele consolidate pe parcursul seminarului precum gândirea critică și activitatea de 

auto dirijare a învățării.  

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. 

Curs 

   

 

 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/mon-metier-ma-passion
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/mon-metier-ma-passion
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/mon-metier-ma-passion
https://enseigner.tv5monde.com/
https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre/objectif/apprendre-et-perfectionner-le-francais-2707/object-objectif-communication/se-presenter-3212
https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre/objectif/apprendre-et-perfectionner-le-francais-2707/object-objectif-communication/se-presenter-3212


 

 

10.5. 

Seminar 

Analiza și aplicarea 

corecta a noțiunilor 

studiate. 

 Evaluare sumativă în cadrul unei verificări 

scrise care va acoperi toata materia studiată și va 

urmări dacă studenții reușesc să identifice, 

analizeze și aplice corect noțiunile studiate.  

 

Evaluarea formativă se va realiza după cum 

urmează: 

- 1 punct pentru participarea activă în cadrul 

seminarului: participarea la sarcinile de lucru pe 

grupe, participarea la discuții, etc.   

- 1 punct pentru o temă scrisă realizată 

individual pe parcursul seminarului care se va 

puncta in funcție de corectitudinea și 

creativitatea rezolvării, forma de prezentare.  

- 1 punct pentru o temă realizata în cadrul 

grupului de lucru în funcție de participarea și 

gradul de implicare în sarcinile de lucru, forma 

de prezentare. 

60 % 

 

 

 

 

30% 

 

 1 punct din oficiu 10% 

10.6 

Laborator 

   

10.7 

Proiect 

   

10.8. Standard minim de performanţă 

-Standarde minime pentru nota 5:  
• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

-Standarde pentru nota 10:            

Se acordă nota pentru obținerea a 10p, dintre care: 

- 1punct din oficiu; 

- 1 punct pentru participarea activă la seminar; 

- 1 punct pentru realizarea corecta a unei teme, individual, pe parcursul seminarului; 

- 1 punct pentru realizarea corectă a unei teme, în grup, pe parcursul seminarului; 

- 6 puncte pentru verificarea scrisă finală. 

 
Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

............................................... 
Semnătura titularului de seminar/ 

laborator/ proiect 
.............................................. 

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 

 



 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică  

 
 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  

1.2 Facultatea  de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

1.3 Departamentul de Științe Juridice și Administrative 

1.4 Domeniul de studii Stiinte administrative 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Specializarea Administrație publică 

1.7 Anul universitar  2022-2023 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba engleză 2 UCB.01.1.1.A.S.2.16.1 

2.2 Titularul activităţilor de curs - 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 

Conf. univ. dr. Maria-Camelia Dicu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare* C 2.7 Regimul disciplinei** AS 
* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  
**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină opţională 

fundamentală/ de specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă 
 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator/proiect 2 

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

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 22  

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite 2 

 

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 • Existența unui proiector video, laptop; 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

• Calculatoare conectate la Internet; 

 

 

 

 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e CP3 Comunicarea orală și scrisă în limba programului de studii și într-o limbă de circulație 

internațională a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 Indeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea 

principiilor deontologiei profesionale.  

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de 

echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.  

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și a modalităților de formare și 

dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

▪ Formarea deprinderii de a interacționa în limba engleză atât în scris cât și oral 

7.2 Obiectivele specifice Studentul va fi capabil să: 

Identifice termenii specifici; 

Realizeze discursuri scrise și orale asupra diverselor problematici; 

Numească diferite aspecte legate de studierea textelor 

 

8. Conţinuturi* 

8.2 Seminar Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

Unit 1.Eurozone Exceeds Hopes in Recovery 
Reading, writing, 

speaking, listening 

4 

Unit 2. 50 Leading Business Pioneers 
Reading, writing, 

speaking, listening 

4 

Unit 3. Mario Greco, CEO, Generali: a Change in 

Gear in Italy 

Reading, writing, 

speaking, listening 

4 

Unit 4. 7 Girls Bosses Share Their Best Career Advice Reading, writing, 

speaking, listening 

4 

Unit 5. The Trickledown Effect Reading, writing, 

speaking, listening 

4 

Unit 6. Universities Need to Embrace 

Entrepreneurship 

Reading, writing, 

speaking, listening 

2 

Unit 7. Entrepreneurial Spirit Alive in the Highlands Reading, writing, 

speaking, listening 

2 

7. Revision Reading, writing, 

speaking, listening 

2 

8. Semestrial evaluation Reading, speaking 2 

Bibliografie obligatorie: 

1. Maria-Camelia Dicu, Culegere de Texte pentru Seminarul de Limba Engleză (Ba/ Ma), 

Editura ACADEMICA BRÂNCUȘI, Târgu-Jiu, 2016, ISBN 978-973-144-755-1, 100 p. 

2. Maria Camelia Dicu, Caiet Pentru Seminarul de Limba Engleză, Editura Academica Brâncuși, 

Tg-Jiu, 2012 ISBN 978-144-523-6, 98 pagini 

3. www.financialtimes.com   

4. www.macmillan.com  

 Bibliografie optionala: 

5. Maria Camelia Dicu, „Europassport”, Evaluation of English Skills, (IInd edition), Editura 

Academica Brâncuși, Tg-Jiu, 2013  

6. Maria Camelia Dicu, Competenţa Lingvistică pentru Nefilologi, Editura Didactică şi 

http://www.financialtimes.com/
http://www.macmillan.com/


Pedagogică, Bucureşti, editia 2009 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Competenţe 

 I. Cunoaştere şi înţelegere 

Capacitatea de a interacționa în limba engleză 

 II. Deprinderi intelectuale sau academice 

Capacitatea de a utiliza limba engleză în situații specifice 
III. Deprinderi profesionale/practice  

Capacitatea de a comunica în scris și oral în limba engleză 

IV. Deprinderi transferabile 

         Capacitatea de a: 

lucra eficient în echipă 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Cunoașterea conținuturilor solicitate 

Utilizarea corectă a conceptelor studiate 

Gradul de însuşire şi capacitatea de 

utilizare adecvată a limbajului de 

specialitate 
Capacitatea de a-și argumenta logic 

ideile 

Coerență și originalitate în exprimare 

Examinare 

orală finală 

70 % 

10.5 Seminar Activitate seminarii (include prezența) 

Evidenţierea notelor definitorii ale 

conceptelor studiate; capacitatea  de 

identificare şi exemplificare a acestora  

Parcurgerea bibliografiei obligatorii şi a 

celei opţionale 

Evaluare pe 

parcurs 

30 % 

10.6 Laborator    

10.7 Proiect    

10.8 Standard minim de performanţă 

• Obținerea notei 5 rezultată din media ponderată a notelor evaluării finale și evaluării pe parcurs. 

Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

............................................... 
Semnătura titularului de seminar/ 

laborator/ proiect 
.............................................. 

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 

 

 



                              

          MINISTERUL EDUCAȚIEI 

          Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

          Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
                       

FIŞA DISCIPLINEI  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba franceză 2 UCB.01.1.1.A.S.2.16.2 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Lector univ. dr. Manasia Mihaela Georgiana 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare* C 2.7 Regimul disciplinei** AS 
* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  

**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină opţională fundamentală/ de 

specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator/proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  28 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator/proiect 28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 22  
3.8 Total ore pe semestru 50 
3.9 Numărul de credite 2 

 

 

 

          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

 

5.2. de desfășurare a 

seminarului 
• Sală de seminar dotată cu videoproiector, conexiune la internet, tablă. 

• Studenții trebuie să manifeste un comportament adecvat mediului academic, să 

evite întârzierea la seminar și folosirea telefonului mobil. 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  

1.2. Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

1.3. Departamentul Stiinte Juridice și Administrative 

1.4. Domeniul de studii  Ştiinţe administrative 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii Administrație publică 

1.7 Anul universitar  2022-2023 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  Nu este cazul. 

4.2. de competenţe Competențe de comunicare și lingvistice elementare (nivel A1) în domeniul limbii 

franceze. 

Competențe în utilizarea calculatorului în vederea documentării online. 



6. Competențe specifice acumulate 
C
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m
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ţe
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CP3 Comunicarea orală și scrisă în limba programului de studii și într-o limbă de circulație internațională a 

unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. 

C
o

m
p

et
en

ţe
  

  
  

 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de 

echipă, prin dezvoltarea abilitaților de comunicare interpersonală.  

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și a modalităților de formare și 

dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general 

al disciplinei 

Og1 Dezvoltarea unui set de competente care să permită viitorilor absolvenți înțelegerea 

caracteristicilor domeniului lor în contextul limbii franceze și utilizarea adecvată a 

terminologiei specifice în diverse situații de comunicare personală și profesională în limba 

franceză.  

Og2 Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice în 

cadrul echipei. 

 

7.2. Obiectivele 

specifice 

O.c.CP3.1 să cunoască terminologia specifică domeniului Administrație Publică în limba 

franceză; 

O.c.CP3.2 să descrie principalele timpuri verbale și alte noțiuni lingvistice de bază în limba 

franceză; 

O.ab.CP3.1 sa aplice conceptele teoretice însușite în elaborarea unor mesaje structurate în 

limba franceză referitoare la o problemă dată din specialitate; 

O.ab.CP3.1 sa detecteze abaterile de la normele gramaticale ale limbii franceze în diverse 

situații de comunicare orală sau scrisă date; 

O.at.CT2.1 să colaboreze eficient în cadrul echipelor/grupurilor de lucru; 

O.at.CT2.2 să ofere feedback pozitiv și eficient colegilor din cadrul grupului; 

O.at.CT2.3 să își cultive ideea de parteneriat în conversație; 

O.at.CT3.1 să dorească să realizeze o învățare auto dirijată în cadrul căreia să-si organizeze 

singuri resursele și tehnicile de învățare; 

O.at.CT3.2 să aibă o atitudine pozitivă față de oportunitățile de formare continuă.  

  

  8. Conţinuturi 

8.2. Seminar Nr. 

ore 
Metode de predare Observații 

 

  

Acest seminar urmărește dezvoltarea abilitaților de înțelegere atât a strategiilor de familiarizare cu teme de 

vocabular specifice domeniului Administrație Publică și noțiuni gramaticale, cât și exersarea acestora prin 

inserarea în contexte comunicative cât mai reale și relevante pentru studenți. Partea teoretică a acestui seminar va 

fi predată prin folosirea de mijloace moderne (descoperire dirijată, studiu inductiv, învățare prin rezolvare de 

probleme, etc.) care să favorizeze un învățământ centrat pe student.   

Temele și materialul de studiu vor fi puse la dispoziția studentului atât în format imprimat cât și format electronic.  

Metodele și sursele bibliografice vor fi modificate în funcție de nivelul studenților de limbă franceză dacă va fi 

cazul.  

1. Seminar introductiv 

(O.c.CP3.1, O.c.CP3.2, 

O.ab.CP3.1, O.ab.CP3.2, 

O.at.CT2.1, O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 

O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 

 

Prezentarea obiectivelor și 

cerințelor seminarului 

 

2 

Munca individuală, 

pe echipe și în grup, 

conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

Des fiches pédagogiques  

Manon, G. 2020. La grammaire au 

quotidien - Manuel de grammaire 

communicative. Ellipses. 

Carras, C. et alii. 2008. Le français sur 

objectifs spécifiques et la classe de langue. 

Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-A2). 



Evaluare diagnostica 

Activitati introductive 
probleme 2e édition, Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 2e 

édition, Paris : Clé International.. 

Modulul I 

Des droits et un travail 

(O.c.CP3.1, O.c.CP3.2, 

O.ab.CP3.1, O.ab.CP3.2, 

O.at.CT2.1, O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 

O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 

Grammaire : cause et conséquence 

Lire : alphabétisation 

Parler : décrire 

Regarder 

Vie citoyenne 

Vocabulaire : dans l’entreprise 

Écouter 

Écrire : courriel professionnel 

6 Munca individuală, 

pe echipe și în grup, 

conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Fiche pédagogique :  

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-

pedagogiques-fle/des-droits-et-un-travail 

 

Manon, G. 2020. La grammaire au 

quotidien - Manuel de grammaire 

communicative. Ellipses. 

Carras, C. et alii. 2008. Le français sur 

objectifs spécifiques et la classe de langue. 

Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-A2). 

2e édition, Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 2e 

édition, Paris : Clé International. 

Modulul II  

Liberté d'expression : on a le 

droit de tout dire ? 

(O.c.CP3.1, O.c.CP3.2, 

O.ab.CP3.1, O.ab.CP3.2, 

O.at.CT2.1, O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 

O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 

Lire 

Parler : argumenter 

Regarder 

Vocabulaire : droits humains 

Écouter 

Écrire : légende 

Éducation aux droits humains 

Éducation aux médias : analyse 

d'un dessin de presse 

6 Munca individuală, 

pe echipe și în grup, 

conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Fiche pédagogique :  

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-

pedagogiques-fle/liberte-dexpression-le-

droit-de-tout-dire 

 

Manon, G. 2020. La grammaire au 

quotidien - Manuel de grammaire 

communicative. Ellipses. 

Carras, C. et alii. 2008. Le français sur 

objectifs spécifiques et la classe de langue. 

Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-A2). 

2e édition, Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 2e 

édition, Paris : Clé International. 

Modulul III 

Quel monde voulons-nous ? 

(O.c.CP3.1, O.c.CP3.2, 

O.ab.CP3.1, O.ab.CP3.2, 

O.at.CT2.1, O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 

O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 

Parler : donner son opinion 

Parler : faire une présentation, un 

exposé 

Regarder 

Vocabulaire : variétés du français 

Écouter 

interview 

6 Munca individuală, 

pe echipe și în grup, 

conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Fiche pédagogique :  

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-

pedagogiques-fle/quel-monde-voulons-

nous 

 

Manon, G. 2020. La grammaire au 

quotidien - Manuel de grammaire 

communicative. Ellipses. 

Carras, C. et alii. 2008. Le français sur 

objectifs spécifiques et la classe de langue. 

Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-A2). 

2e édition, Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 2e 

édition, Paris : Clé International. 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/des-droits-et-un-travail
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/des-droits-et-un-travail
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/liberte-dexpression-le-droit-de-tout-dire
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/liberte-dexpression-le-droit-de-tout-dire
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/liberte-dexpression-le-droit-de-tout-dire
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/quel-monde-voulons-nous
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/quel-monde-voulons-nous
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/quel-monde-voulons-nous


Modulul IV 

Les spécificités de 

l’administration française et 

roumaine   

(O.c.CP3.1, O.c.CP3.2, 

O.ab.CP3.1, O.ab.CP3.2, 

O.at.CT2.1, O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 

O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 

Exprimer des impressions 

Emplois du subjonctif 

Le, en, y 

6 Munca individuală, 

pe echipe și în grup, 

conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Fiche pédagogique 

Manon, G. 2020. La grammaire au 

quotidien - Manuel de grammaire 

communicative. Ellipses. 

Carras, C. et alii. 2008. Le français sur 

objectifs spécifiques et la classe de langue. 

Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-A2). 

2e édition, Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 2e 

édition, Paris : Clé International. 

Recapitulare 

(O.c.CP3.1, O.c.CP3.2, 

O.ab.CP3.1, O.ab.CP3.2, 

O.at.CT2.1, O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 

O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 

Pregătirea colocviului. 

Modele de subiecte pentru evaluare  

 

2 Munca individuală, 

pe echipe și în grup, 

conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

Des fiches pédagogiques  

Manon, G. 2020. La grammaire au 

quotidien - Manuel de grammaire 

communicative. Ellipses. 

Carras, C. et alii. 2008. Le français sur 

objectifs spécifiques et la classe de langue. 

Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-A2). 

2e édition, Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 2e 

édition, Paris : Clé International. 

Bibliografie obligatorie: 

Des fiches pédagogiques : 

https://enseigner.tv5monde.com/ 

https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre/objectif/apprendre-et-perfectionner-le-francais-2707/object-

objectif-communication/se-presenter-3212 

Manon, G. 2020. La grammaire au quotidien - Manuel de grammaire communicative. Ellipses. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 1 (A1-A2). 2e édition, Paris : Clé International. 

Miquel, C. 2018. Vite et Bien 2 (B1). 2e édition, Paris : Clé International. 

Bibliografie facultativă: 

 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

        La finalul seminarului, studenții vor deține un set de competențe de utilizare corectă a terminologiei specifice 

domeniului Administratie publică în contexte comunicative personale și profesionale cât mai reale. De asemenea, 

ei vor fi capabili să folosească principalele noțiuni gramaticale reluate în cadrul acestui seminar în situații de 

comunicare orală și scrisă în limba franceză. Ei vor fi conștienți că limba franceză le va oferi un avantaj 

suplimentar pentru inserția ulterioară pe piața muncii și motivați să continue învățarea acestei limbi folosindu-se 

de competentele consolidate pe parcursul seminarului precum gândirea critică și activitatea de auto dirijare a 

învățării.  

 

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 Analiza și aplicarea corecta a 

noțiunilor studiate. 

Evaluare sumativă în cadrul unei verificări scrise 

care va acoperi toata materia studiată și va urmări 

dacă studenții reușesc să identifice, analizeze și aplice 
corect noțiunile studiate.  

Evaluarea formativă se va realiza după cum 

urmează: 
- 1 punct pentru participarea activă în cadrul 

seminarului: participarea la sarcinile de lucru pe 

grupe, participarea la discuții, etc.   
- 1 punct pentru o temă scrisă realizată individual pe 

parcursul seminarului care se va puncta in funcție de 

corectitudinea și creativitatea rezolvării, forma de 
prezentare.  

- 1 punct pentru o temă realizata în cadrul grupului 

de lucru în funcție de participarea și gradul de 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://enseigner.tv5monde.com/
https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre/objectif/apprendre-et-perfectionner-le-francais-2707/object-objectif-communication/se-presenter-3212
https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre/objectif/apprendre-et-perfectionner-le-francais-2707/object-objectif-communication/se-presenter-3212


implicare în sarcinile de lucru, forma de prezentare. 30 % 

 1 punct din oficiu 10% 

10.6 Laborator    

10.7 Proiect    

10.8. Standard minim de performanţă 

-Standarde minime pentru nota 5:  

• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

-Standarde pentru nota 10:            

Se acordă nota pentru obținerea a 10p, dintre care: 

- 1punct din oficiu; 

- 1 punct pentru participarea activă la seminar; 

- 1 punct pentru realizarea corecta a unei teme, individual, pe parcursul seminarului; 

- 1 punct pentru realizarea corectă a unei teme, în grup, pe parcursul seminarului; 

- 6 puncte pentru verificarea scrisă finală. 

Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

............................................... 
Semnătura titularului de seminar/ 

laborator/ proiect 
.............................................. 

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 

 



MINISTERUL EDUCAȚIEI 

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

    1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

1.2 Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

1.3 Departamentul Ştiinţe Juridice și Administrative 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe administrative 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 

1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

    2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              EDUCAȚIE FIZICĂ UCB.01.1.1.O.C.2.17 

2.2 Titularul activităţilor de curs     

2.3 Titularul activităţilor de S / LP / L /P Conf.univ.dr. CHIVU IACOB DANIEL 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare* V 2.7 Regimul disciplinei** OC 
* E/ C/ V -  Examen  Colocviu  Verificare conform cu planul de învăţământ  
**  OF/OS/OL/OC disciplină obligatorie fundamentală / de specialitate / în domeniul licenţei / complementară;   AF / AS / AL / AC 

disciplină opţională fundamentală / de specialitate / în domeniul licenţei / complementară; LC – disciplină facultativă    

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână          1 din care: 3.2 curs 0 3.3  S / LP / L / P 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 14 din care: 3.5 curs 0 3.6  S / LP / L / P 14 

3.7 Distribuţia fondului de timp  în ore de pregătire individuală 

   - Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             10 

   - Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                                                                             40 

   - Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   5 

   - Tutoriat 2     - Examinări   4 

      - Alte activităţi  0 

3.8 Total ore studiu individual      61 3.9 Total ore pe semestru            75 

3.10 Numărul de credite              3 

 

    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 desfăşurare a seminarului/laboratorului 

Teren sport cu dotari adecvate: 

- Fileu, stâlpi de susținere, mingi, panou de baschet, 

porți de handbal, copete, jaloane. 

- Sală de gimnastica cu dotări adecvate: 

- Oglinzi, gantere, stepere. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    6. Competenţele specifice acumulate 
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CP4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională. 
6
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 CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu 

respectarea principiilor deontologiei profesionale.  

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de 

echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.  

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și a modalităților de 

formare și dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

- Cursul practic își propune să contribue la însușirea cunoștiințelor 

practico-metodice și la formarea deprinderilor specifice prin 

consolidarea și perfecționarea elementelor de bază și specifice ale 

jocurilor sportive, contribuind la dezvoltarea motricității. 

7.2 Obiectivele specifice 

- Întărirea stării de sănătate 

- Dezvoltarea fizică armonioasă 

- Educarea pentru practicarea activităților fizice pentru sănătate, 

competiție și recreere. 

- Dezvoltarea interesului pentru practicarea activității sportive pe toată 

durata vieții, element esențial pentru sănătatea omului. 

 

     

8.1. Seminar/laborator / lucrări practice  Nr. ore Obs. 

1.  Volei. Consolidarea pasei cu doua mâini din față. Așezarea în teren și efectuarea serviciului.  1  

2.    Dezvoltarea vitezei de executie si de deplasare: 

- alergare cu viteza de plecare din start din picioare pe 15-20m; 

- alergare lansata pe 40-60m cu tendinta de a mari acceleratia; 

- alergare naveta pe 30-40m cu ocolire 180; 

- alergare concurs pe 50m cu start din picioare; 

- alergare concurs pe 100m cu start de jos. 

2  

3.  Baschet. Cunoștințe priceperi și deprinderi motrice specifice dezvoltării îndemânării prin 

exerciții și formații, prin ștafete și concursuri.  

1  

4.  Baschet. Consolidarea elementelor tehnice fundamentale ale jocului ofensiv cu minge: 

prinderea și ținerea mingii cu două mâini de la piept. 

1  

5.  Handbal. Consolidarea paselor din deplasare, consolidarea driblingului simplu și multiplu și  

perfecționarea aruncării la poartă din alergare. 

2  

6.  Fotbal. Lovirea mingii cu piciorul: procedee de lovire: cu latul, cu șiretul plin, cu șiretul 

interior și exterior al labei piciorului. Joc liber la două porți. 

1  

7.  Gimnastică. Caracteristicile tehnice ale mișcărilor conduse ( conștientizarea schemei 

corporale, prelucrarea specifică a musculaturii, îmbunătățirea mobilității articulare, 

dezvoltarea coordonării, îmbunătățirea forței musculare).  

2  

8.  Perfecţionarea şi consolidarea elementelor tehnice din gimnastica acrobatică: 

- tipuri de rostogoliri (laterale, înainte, înapoi, înainte departat, înapoi departat, înapoi în 

stând-pe-mâini); 

- stând pe omoplaţi; 

- stând pe cap; 

- stând pe mâini; 

- rasturnare prin stând pe mâini, cu elan (flic inainte); 

- exerciţii liber alese; 

2  

9.  Evaluare practică. 2  

 

Metode de 

predare 

Explicație, demonstrație și metoda exersării. 



 

Bibliografie: 

- Cătună G.C. Alupoaie M. (2008), Handbal lecții practice, București, Editura Fundației România de Mâine. 

- Motroc, F. -  Curs - Fotbal : Tehnica şi tactica jocului de fotbal,  Editura Academica Brâncuşi, 2008 

- Popescu, F. (2010)- Baschetul în școală, București, Editura Fundașiei România de Mâine. 

- Stoenescu, G. Gimnstică aerobică și Sportul aerobic, bucurești, Editura ISPE. 

 

    9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este coroborat aşteptărilor reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor 

respectând cerinţele legilor în vigoare, în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din 

străinătate.  

 

   10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Tipul şi criteriul de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.5 S / L / 

LP / P 

Evaluare sumativă prin acordare de 

note de la 10 la 1   

Evaluarea prin probe practice  
80% 

Acordare de notă de la 10 la 1  ca 

urmare a activităţii studentului la S 

/ L / LP 

Observarea sistematică a comportamentului şi a 

activităţii studentului  în cadrul S, L, LP şi / sau 

a activităţii profesionale 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        

- participare minimală la orele de lucrare practică; 

- evaluare practico-metodică: demonstrarea acțiunilor tehnico tactice în atac și apărare specifice jocurilor sportive 

efectuate; 

- evaluarea activității curente: activitatea desfășurată de student în timpul lecțiilor practice. 

 

Data avizării în departament Semnătura titularului de curs                     Semnătura titularului de  

                         seminar/laborator/proiect 

 

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

 

                          Semnătura directorului de departament 

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

 

          Semnătură Decan 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

1.2 Facultatea  de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

1.3 Departamentul Științe Juridice și Administrative 

1.4 Domeniul de studii Științe administrative 

1.5 Ciclul de studii Licența 

1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 

1.7 Anul universitar  2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practică profesională Cod disciplină UCB.01.1.1.L.C.1.18 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Lect. univ. dr. Holt Alina Georgiana 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare* C 2.7 Regimul disciplinei** Facultativă 

 
* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  

**OF/OS/OD/OC disciplină obligatorie fundamentală/de specialitate/în domeniul licenţei/complementară;AF/AS/AL/AC disciplină 
opţională fundamentală/ de specialitate/în domeniul licenţei/complementară; LC– disciplină facultativă 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator/proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  28 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator/proiect 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi – participare la activități la partenerul de practică  
3.7 Total ore studiu individual 22   
3.9 Total ore pe semestru 50 
3.10 Numărul de credite 2 

 

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 desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administratie Publica 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
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CP1 Utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor 

administrative pentru inserția profesională în instituții publice și/sau private 

CP4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională.  

CP5 Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea deontologiei profesionale.  

CP6 Identificarea, analizarea și rezolvarea problemelor din administrația publică în mod cooperant, 

flexibil și eficient. 
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CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu 

respectarea principiilor deontologiei profesionale.  

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în 

munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.  

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și a modalităților de 

formare și dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței 

muncii. 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea de către studenţi a deprinderilor practice necesare 

desfăşurării activităţilor specifice administraţiei publice. 
7.2 Obiectivele specifice Activitatea de practică urmăreşte realizarea următoarelor obiective: 

• familiarizarea studenţilor cu mediul administrativ, identificarea 

legăturilor dintre cunoştinţele teoretice şi cele practice şi iniţierea 

în problematica complexă a administraţiei publice; 

• asimilarea cunoştinţelor specifice organizării şi funcţionării 

administraţiei publice; 

• dobândirea capacităţii de desfăşurare a activităţilor specifice 

presupuse de munca administrativă; 

• formarea capacităţii de analiză a organizării si funcţionalităţii 

autorităţilor/instituţiilor publice; 

• capacitatea de a evalua critic organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor administrative publice şi de a identifica soluţii de 

îmbunătăţire a acestora; 

• dezvoltarea abilităţilor intelectuale şi practice: studiul 

independent realizat la unitatea de practică, efectuarea unei lucrări 

documentate finalizată printr-un proiect de practică. 

• dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Laborator Metode de 

predare 
Nr. ore/ 

Observaţii 
1. Realizarea unei documentări temeinice privind problematica 

specifică unei structuri a administraţiei publice stabilită prin 

convenția de practică 

2. Analiza, din perspectivă teoretico-metodologică. a modalităţilor de 

concepere şi implementare a reformei administraţiei publice şi 

corelarea acesteia cu acquis-ul comunitar. 
3. Realizarea unor analize comparative sau studii de caz asupra 

problemelor administrative din diferite structuri ale administraţiei 

publice din ţară sau străinătate, utilizând literatura de specialitate sau 

practicile cunoscute prin experiențele personale. 
4. Semnalarea unor probleme deosebite privind efectele în plan social 

ale aplicării legislaţiei în vigoare sau ale hotărârilor şi deciziilor la 

nivel local precum şi ale modalităţilor de comunicare şi relaţii publice 

specifice instituţiei unde se desfășoare practica. 
5. Formularea unor propuneri privind creşterea eficienţei şi 

eficacitatea activităţilor specifice locului de practică. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ore 



Practica profesională se se derulează pe parcursul a 28 de ore, urmând 

ca la sfârşit, studentul să prezinte o lucrare care va conţine 

următoarele: 

- Prezentare generală a stagiului de practică (min. 1 pag. — max. 2 

pag.): - identificarea instituţiei - gazdă şi a departamentelor unde a 

fost efectuat stagiul de practică; - obiectivele departamentelor în care 

se efectuează stagiul de practică; - detalii despre coordonatorul 

stagiului de practică din interiorul instituţiei. 

- Descrierea instituţiei primitoare (min. 1 pag. - max. 2 pag.): 

✓ Plasarea instituţiei în sistemul administrativ românesc şi relaţiile 

cu alte instituţii sau organizaţii europene (cooperări instituţionale şi 

parteneriate); - prezentarea generală a misiunii, obiectivelor 

compartimentelor unde a fost efectuat stagiul de practică; 

- Jurnalul stagiului de practică (min. 2 pag. - max. 5 pag.): 

✓ Se vor prezenta, pe zile de practică, activităţile realizate: această 

parte a raportului reflectă activitatea efectivă de practică a 

studentului: - anexarea de materiale justificative (tipizate de lucru 

întâlnite pe parcursul stagiului de practică) 

- Comentariul stagiului de practică (min. 3 pag. - max. 6 pag.) 

• comentariul stagiului de practică desfăşurat, accentuează detaliile 

privitoare la relaţionarea cu colegii (de practică), membrii instituţiei 

primitoare şi activităţile desfăşurate pe perioada practicii. 

• realizarea la nivelul compartimentelor unde a fost efectuat stagiul 

de practică, unei analize SWOT, în perspectiva îmbunătăţirii 

activităţii acestuia. 

- Concluzii (min. 1 pag. - max. 2 pag.) 

✓ Se va evidenţia contribuţia adusă de stagiul de practică dezvoltării 

profesionale/ individuale a fiecărui student. 

Bibliografie recomandată: 
- Constituţia României  
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 revizuită, publicată în Monitorul Oficial al României 

Partea I nr. 123 /20 februarie 2007; 
- Legea privind Statutul funcţionarilor publici nr. 188/1999. publicată în Monitorul Oficial al României 

Partea 1 nr. 600 /8 decembrie 1999. cu modificările ulterioare; 
- Legea 258 din 2007 privind practica elevilor şi studenţilor; 
- Ordin nr.3955/ 2008 privind Cadrul general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de 

studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei - cadru privind efectuarea stagiului de practică 

în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat; 
- Legislaţia specifică instituţiei publice unde se desfăşoară stagiul de practică. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

I. Cunoaştere şi înţelegere 
Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: 
- conceptele, teoriile şi metodele de investigare fundamentale din domeniul administrației publice pentru 

formularea de demersuri profesionale, capacitatea de sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, de 

rezolvare a unor probleme de bază şi de evaluare a concluziilor posibile, analiza independentă a unor 

probleme şi capacitatea de a comunica şi a demonstra soluţiile alese, iniţiativa în analiza şi rezolvarea de 

probleme. 
II. Deprinderi intelectuale sau academice 
Capacitatea de a: 



- forma un spirit de orientare în aprecierea realistă a fenomenelor, proceselor şi operaţiunilor administrative 

ce constituie conţinutul științei administrative, precum şi a capacităţii de a soluţiona problemele practice în 

activitatea profesională. 
III. Deprinderi profesionale/practice 
Capacitatea de a: 

- dezvolta spiritul de analiză  în ceea ce priveşte  rolul administrației publice în perioada actuală. 
IV. Deprinderi transferabile 
Capacitatea de a:  
- proiecta şi testa cunoștințele dobândite, să evalueze performanţele acestora şi să proiecteze aplicaţii în 

domeniul administrației publice.  
- dezvolta abilităţi interpersonale,abilităţi de lucru în echipă, dezvoltarea unui spirit critic constructiv, 

capacitatea de a învăţa noi metode, capacitatea de a transpune în practică tehnici noi, abilitatea de a lucra 

independent, inventivitate. 
 

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 1. Evaluare pe baza notei propuse de 

îndrumătorul de practică din unitatea 

bază de practică. 

Evaluare 

orală 

Prezentare 

caiet de 

practică 

60% 

 

 
40% 2. Evaluare prin colocviu de către 

coordonatorul de practică. 

10.6 Laborator -   
10.7 Proiect -   
10.8 Standard minim de performanţă 

• Nota 5 se acordă pentru evaluarea favorabilă a îndrumătorului de practică din unitatea bază de practică. 

Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

............................................... 
Semnătura titularului de seminar/ 

laborator/ proiect 
.............................................. 

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 

 

 


