


 

 

 

 

 

 

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 Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 

1.7. Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Achiziții publice Cod disciplina 

UCB.01.1.1.O.S.3.1 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt 

2.3 Titularul activităţilor de seminar 

/laborator/proiect 

 

2.4 Anul de studiu II 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 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

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

predare multimedia.  

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
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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 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  Disciplina Achiziții publice  are ca obiectiv însuşirea de către studenţi a celor mai 

importante şi mai actuale probleme din sfera achizițiilor publice. 

7.2 Obiectivele specifice - Dobândirea cunoștințelor referitoare la sistemul de achiziții publice 

- Cunoștințe despre cum se atribuie contractele de achiziției publică 

- Transparența procesului de achiziție publică 

- Cunoașterea regulilor de participare la licitația publică și căile de contestare a 

- licitației 

- Regulile privind pregătirea Documentației de participare la licitație publică 

- Incompatibilități 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii Nr. 

ore 

Prezentarea cursului și a temelor care vor fi 

discutate, precum și a modului de evaluare. 

Noţiuni generale privind achiziţiile publice  

Reglementare. Scopul şi principiile achiziţiilor 

publice. Tipuri de contracte de achiziţie publică. 

Caracteristicile contractului de achiziţie publică 

(definiţie, caractere juridice şi părţi contractante-

autoritate contractantă; operator economic; terţ 

susţinător; subcontractant) 

Prelegere, explicație, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

5 

Sarcinile compartimentului de achiziție publică. 

Domeniul de aplicare a legislației achizițiilor 

publice. Principii care stau la baza achizițiilor 

publice. Procesul de achiziție publică 

Prelegere, explicație, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

5 

Publicitatea procedurii de atribuire. SEAP. 

Planificare achiziției publice. Programul anual de 

achiziții publice. Reguli de estimare a valorii 

contractelor. Alegerea procedurii 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

5 

Cerințe de calificare/selecție ofertanți. Formulare 

criterii de calificare/selecție ofertanți. Criterii de 

atribuire. Documentația de atribuire. Garanții 

solicitate. Proceduri de atribuiri off-line/on-line 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

4 

Proceduri de atribuire. Modalități speciale de 

atribuire a contractelor de achiziții publice. 

Elaborarea ofertelor. Comisia de evaluare. 

Evaluarea ofertelor. Excluderea din procedură. 

Etape de finalizare a procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziții publice 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

5 



Anularea procedurii de achiziție publică, 

atribuirea contractului. Reguli de participare, 

Evitarea conflictului de interese. Soluționarea 

contestațiilor.Etica în achiziții publice 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

4 

Bibliografie obligatorie: 

Holt Alina Georgiana, Achiziții publice – suport de curs 

Mari-Isabella Stan, Achizitii Publice. Curs universitar, Editura Pro Universitaria, București, 2021 

Bibliografie facultativă: 

Dan Cimpoeru, Achiziții publice. Concesiuni. Remedii și căi de atac. Ed. C.H.Beck, București, 2016 

Monica Amalia Raţiu, Dreptul achiziţiilor publice, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017 

*Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare 

* Ordonanța Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice 

*Hotararea Guvernului nr. 395/2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

*Legea nr. 101/2016 privind privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a  

contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

*O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice 

*Legea nr. 184/2016 Privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a 

contractelor de achizitie publica 

*Ordin ANAP 1017/2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de 

atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de 

participare/de participare simplificat  

 

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 achizițiilor 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 ce constituie conţinutul 

achizițiilor publice precum şi a capacităţii de a soluţiona problemele practice în activitatea profesională. 

III. Deprinderi profesionale/practice 

Capacitatea de a: 

-cunoştinţele,  abilităţile  şi  deprinderile  dobândite  contribuie  la  obţinerea  calificărilor  prevăzute  în  RNCIS  pentru 

specializarea Aministraţie publică, în vederea angajării pe piaţa muncii, integrării în grupurile profesionale/de cercetare şi 

rezolvării  de  probleme  specifice  inter/transdisciplinare  conform  cerinţelor  instituţiilor  publice/private  şi  exigenţelor 

profesionale şi normelor deontologice.  

IV. Deprinderi transferabile 

Capacitatea de a:  

- proiecta şi testa cunoștințele dobândite, să evalueze performanţele acestora şi să proiecteze aplicaţii în domeniul achizițiilor 

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 finalã 

10.4 Curs            Cunoaşterea terminologiei utilizate  

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 

Capacitatea de a construi tipurile de argumente 

pro şi contra  

Evaluare orală - Evaluare 

sumativă la sfârşitul 

semestrului 
90 % 

Participarea la cursuri şi implicarea în discuţiile 

pe marginea tematicii aferente fiecărui curs 

 10% 

10.5 Seminar/laborator    

10.6 Standard minim de performanţã                                                        



-Standarde minime pentru nota 5:  

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

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

-Standarde pentru nota 10:            

• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare a limbajului de specialitate 

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 II  Cod disciplină: UCB.01.1.1.O.D.3.2 

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  II 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/AD/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; 

 

 

 

 

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 
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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 de încetare a efectelor juridice ale actelor 

administrative 

Oap-Să identifice principalele trăsături ale actelor administrative  

Oat-Să argumenteze diferenţele dintre modalităţile de încetare a efectelor actelor 

administrative 

2. Corespondent C2 

Oc-Să descrie formele ale răspunderii funcţionarilor publici  

Oap-Să identifice drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici 

Oat- Să argumenteze apartenența dreptului administrativ la ramura dreptului public 

3. Corespondent C3 

Oc -Să analizeze diversele forme de control exercitat asupra administraţiei publice 

Oap- Să identifice categoriile de contracte administrative 

Oat -Să argumenteze necesitatea existenţei unui contencios administrativ şi să 

descrie procedura în materie de contencios administrativ   
 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / Observaţii 

Organizarea şi funcţionarea sistemului 

administrativ românesc. 

prelegere-dezbatere 2 ore 

Actele administrative – definiţie trăsături. prelegere-dezbatere Vedinaș, Verginia, Drept 

administrativ,pp. 347-

352 

2 ore 

Clasificarea actelor administrative. Condiţii de 

valabilitate. Intrarea în vigoare. 

prelegere-dezbatere Vedinaș, Verginia, Drept 

administrativ,pp.353-373  

2 ore 

Suspendarea, revocarea, anularea, abrogarea 

actelor administrative.  

prelegere-dezbatere Vedinaș, Verginia, Drept 

administrativ, pp. 373-

389 

4 ore 

Teoria inexistenţei actelor administrative. 

Controlul actelor administrative. 

prelegere-dezbatere 2 ore 

Funcţia şi funcţionarul public – definiţie, 

trăsături, clasificări ale funcţiilor publice, 

categorii de funcţionari publici. 

prelegere-dezbatere Vedinaș, Verginia, Drept 

administrativ,pp.303-314 

4 ore 



Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici. 

Cariera în funcţia publică. 

prelegere-dezbatere Vedinaș, Verginia, Drept 

administrativ,pp.314-342 

2 ore 

Raportul de serviciu al funcţionarului public: 

naştere, modificare, încetare. 

 Codul Administrativ 

4 ore 

Înalţii funcţionari publici. Managementul funcţiei 

publice în România. 

 2 ore 

Regimul juridic al contravenţiei   Vedinaș, Verginia, Drept 

administrativ,pp.580-604 

2 ore 

Contenciosul administrativ  Vedinaș, Verginia, Drept 

administrativ,pp.468-494 

2 ore 
Bibliografie obligatorie: 

Catană, Emilia-Lucia, Drept administrative, 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  

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.supercarti.ro/editura/lumina_lex.html


Actul administrativ, definiţie, trăsături, 

aplicabil,clasificare 

Discuţii interactive 4 ore 

Contractele administrative Discuţii interactive 4 ore 
Domeniul public şi serviciul public Discuţii interactive 4 ore 
Teoria generala a răspunderii in dreptul 

administrativ 

Discuţii interactive 4 ore 

Teoria generala asupra controlului administraţiei 

publice 

Discuţii interactive 4 ore 

Actele administrative exceptate de la controlul de 

contencios 

Discuţii interactive 4 ore 

Aspecte de ordin procedural la instanţă de 

contencios 

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 

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.supercarti.ro/editura/lumina_lex.html


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% 

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 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 Legistică formală Cod disciplină: UCB.01.1.1.O.C.3.3 

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

seminar /laborator/proiect 
- 

2.4 Anul de 

studiu 
II 2.5 Semestrul I 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  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 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  
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   
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 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI   

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
C
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m
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C2 Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv 

formularea de propuneri de acte normative 

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            Cursul își propune familiarizarea studenților cu normele de 

tehnică legislativă necesare elaborării actelor normative. Totodată, 

cursul își propune însușirea de către studenți a arhitecturii actului 

normativ, a evenimentelor legislative ce pot interveni asupra unui 

act normativ, precum și a procedurii legislative.  
7.2 Obiectivele specifice Studiul Legisticii formale presupune însușirea unor reguli 

necesare, și totodată obligatorii, la elaborarea actelor normative 

indiferent de autoritatea care le emite.        

 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
Legistica formală. Noțiuni introductive 
Legistica reală și legistica formală 
Legistica formală – ramură distinctă a dreptului 
Izvoarele Legisticii formale 
Legistica formală – disciplină științifică 

Prelegere 

 

2 

Tehnica legislativă   
Funcția legislativă a Parlamentului 
- Determinarea conținutului funcției legislative 
- Alegerea nivelului actului normativ al Parlamentului 
- Ierarhia legilor 

Prelegere 2 

Documentarea juridică și administrativă 
- Documentarea clasică în materie juridică și administrativă 
- Informatica documentară 

Prelegere  1 

Conceptualizarea juridică în procesul de elaborare a 

actelor normative 
- Determinarea noțiunilor, categoriilor, principiilor și 

construcțiilor juridice 
- Categoriile juridice 
- Utilizarea cifrajului și a enumerării în procesul de 

elaborare a normelor juridice 

Prelegere 1 



 

- Prezumția – procedeu al tehnicii legislative 
- Ficțiunea în drept 
Arhitectura actului normativ 
- Titlul actului normativ 
- Preambulul 
- Formula introductivă 
- Partea dispozitivă 
- Formula de atestare a autenticității actului normativ 
- Semnătura reprezentantului legal al emitentului 
- Numărul și data actului normativ 
- Anexele actului normativ 

Prelegere 
 

4 

Redactarea actelor normative 
- Coordonatele procesului de redactare a actului normativ 
  Terminologia juridică 
  Vocabularul juridic 
  Stilul actului normativ 
- Coordonatele procesului de redactare a dreptului Uniunii 

Europene 
Motivarea proiectelor actelor normative 

Prelegere  

 

2 

Sistematizarea, unificarea și coordonarea legislației 
- Integrarea proiectului actului normativ în sistemul 

legislației 
- Asanarea legislației de reglementările juridice căzute în 

desuetudine, de contradicții și paralelisme de reglementare 
- Problema antinomiilor în drept 
- Concentrarea legislației în coduri 
- Încorporarea textelor normative 
- Simplificarea legislației în Uniunea Europeană 

Prelegere 
 

4 

Modificarea, completarea, abrogarea și alte evenimente 

care intervin pe parcursul duratei active a legii 
- Acțiunea în timp a normei juridice 
- Modificarea actului normativ 
- Completarea actului normativ 
- Reguli comune operațiunilor de modificare și completare 
- Abrogarea 
- Rolul abrogator al Constituției și al legilor constituționale 
- Momentul abrogării 
- Derogarea 
- Suspendarea actului normativ 
- Republicarea actului normativ 
- Rectificarea actului normativ 

Prelegere 
 

4 

Aplicarea normelor de tehnică legislativă în procesul 

elaborării actelor administrative normative 
Prelegere 

 

2 

Procedura legislativă   
Procedura legislativă ordinară 

A. Etapa preparlamentară a procedurii legislative 

- Inițiativa legislativă 

- Avizarea proiectelor de lege și a propunerilor legislative 

B. Faza parlamentară a elaborării legii 

- Prima lectură 

- Examinarea în comisiile permanente a proiectului de lege 

sau a propunerii legislative 

- A doua lectură. Dezbaterea în plenul Camerei a 

proiectului de lege sau a propunerii legislative 

Prelegere 
 

2 



 

- Votarea proiectului de lege sau a propunerii legislative 

- Transmiterea proiectului de lege de la o Cameră la 

cealaltă 

- Promulgarea legii 

Proceduri legislative speciale 
- Procedura de adoptare a legilor constituționale 
- Procedura de urgență 
- Procedura de adoptare a legilor în ședința comună a celor 

două Camere 
- Procedura legislativă instituită în vederea adoptării unui 

proiect de lege prin angajarea răspunderii Guvernului în 

fața Parlamentului 

Prelegere 2 

Procedura legislativă complementară – Delegarea 

legislativă - 
- Delegarea legislativă – definiție și legitimare 
- Evoluția istorică a delegării legislative 
- Delegarea legislativă în România 
- Procedura delegării legislative în cazul legilor de abilitare 
- Oportunitatea delegării legislative 
- Regimul juridic al ordonanțelor și decretelor prezidențiale 

emise în temeiul delegării legislative 
- Universalitatea deciziilor Curții Constituționale 

Prelegere 2 

Bibliografie obligatorie: 
  - Ioan Vida, Ioana Cristina Vida, Legistică formală, Editura Universul Juridic, București, 2020; 
  - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 139 din 31 martie 2000, republicată în Monitorul oficial nr. 260 din 21 

aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare. 
Bibliografie facultativă: 
  - Sorin Popescu, Cătălin Ciora, Victoria Țăndăreanu, Aspecte practice de tehnică și evidență legislativă, 

Editura Monitorul Oficial, București, 2008; 
 - Sorin Popescu, Victoria Țăndăreanu, Probleme actuale ale tehnicii legislative, Editura Lumina Lex, 

București, 2004; 
- Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ediția a 5-a, Editura CH. Beck, București 2014; 
- Victor Dan Zlătescu, Introducere în Legistica formală, Editura Rompit, București 1995; 
- Ilarie Mrejeru, Tehnica legislativă, Editura Academiei, Bucureşti, 1979;  
- Mihai Grigore, Tehnica normativă, Editura C.H. Beck, București, 2009;  
- Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia a 15-a, vol. II, 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017; 
- Ștefan Deaconu, Instituții politice, Ediția a 4-a, Editura C.H. Beck, București, 2020. 
8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  
  

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 1. Cunoștințele  insușite  

2. Utilizarea corectă a conceptelor 

studiate 

3. Capacitatea de a-și argumenta logic 

ideile 

4. Coerență  în exprimare  

 Examen 
oral 

100% 



 

10.5 Seminar -   

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

 
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 şi 
procedură penală 2 

Cod disciplină: 
UCB.01.1.1.O.C.3.4 

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 II 2.5 Semestrul I 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  Elemente de drept penal şi procedură penală 1 
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 şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv formularea de 

propuneri de acte normative 
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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  - înțelegerea importanței dreptului procesual penal în lupta împotriva 

fenomenului infracțional, a rolului normelor de drept penal material și 

drept procesual penal în apărarea valorilor sociale 

-  înțelegerea importanței desfășurării procesului penal cu respectarea 

cerințelor legii și a aflării adevărului în fiecare cauză în parte 
7.2 Obiectivele specifice - Înţelegerea şi însuşirea regulilor de drept privind desfăşurarea 

procesului penal pornind de la principiile de bază, organizarea, 

funcţionarea şi competenţele organelor judiciare penale, cât şi cele ce ţin 

de declanşarea şi exercitarea acţiunilor penale şi civile în procesul penal, 

participanţii în procesul penal, mijloacele de probă şi regulile de 

administrare a acestora, termenele şi celelalte condiţii de exercitare a 

drepturilor procesuale, obligaţii şi sancţiuni procesuale.  

-  Însuşirea elementelor de procedură penală care să permită înţelegerea 

modului de desfăşurare a procesului penal, ca activitate ce urmăreşte 

constatarea la timp şi in mod complet a faptelor ce constituie infracţiuni. 

De asemenea, se urmăreşte şi deprinderea unor abilităţi practice privind 

diferitele faze ale procesului penal, respectiv diferitele proceduri 

speciale. 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

Aspecte introductive privind procesul penal şi dreptul procesual 

penal. Principiile fundamentale ale procesului penal 
Prelegere 2 

Participanţii în procesul penal Prelegere 2 
Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal Prelegere 2 
Competenţa în materie penală  Prelegere 2 
Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii Prelegere 2 
Măsurile procesuale Prelegere 2 
Actele procesuale şi procedurale comune Prelegere 2 
Urmărirea penală Prelegere 2 
Camera preliminară Prelegere 2 
Dispoziţii generale privind judecata Prelegere 2 
Judecata în primă instanţă Prelegere 2 
Judecata în căi de atac şi în căi de asigurare a unei practici 

judiciare unitare 
Prelegere 2 

Proceduri speciale Prelegere 2 
Executarea hotărârilor penale Prelegere 2 
Bibliografie obligatorie: 

- Alexandru Boroi, Gina Pătruț, Drept procesual penal, Ediția a 2-a, revizuită și actualizată, Editura Hamangiu, 

București, 2020; 

- Carmen-Silvia Paraschiv (coordonator), Maria-Georgiana Teodorescu, Alin Sorin Nicolescu, Drept procesual 

penal.Partea generală. Note de curs, Ediția a 3-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu , București, 2021; 

- Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010, 

cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare de la 1 februarie 2014; 



Bibliografie facultativă: 
- Mihail Udroiu, Sinteze de procedură penală. Partea generală, Editura C. H. Beck, București, 2020;  

- Mihail Udroiu, Sinteze de procedură penală. Partea specială, Editura C. H. Beck, București, 2020; 

- Andrei Zarafiu, Procedură penală. Partea generală. Partea specială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014; 

- Anastasiu Crișu, Drept procesual penal. Partea generală, Ediția a IV-a, revizuită și actualizată, Editura 

Hamangiu, București, 2020; 

- Anca Lelia Lorincz, Drept procesual penal, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015; 

- Anca Lelia Lorincz, Drept procesual penal, vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016; 

- Ion Poiană, Ioana Păcurariu, Drept procesual penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014; 

- Bogdan Micu, Alina Gabriela Păun, Radu Slăvoiu, Procedură penală. Curs pentru admiterea în magistratură şi 

avocatură. Teste-grilă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014; 

- Ion Neagu, Mircea Damaschin, Tratat de procedură penală. Partea generală, Ediţia a II-a, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2015;                                                    

- Ion Neagu, Mircea Damaschin, Tratat de procedură penală. Partea specială, Ediţia a II-a, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2018; 

- Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlau, Raluca Morosanu, Georgiana Tudor, Daniel Atasiei, Corina Voicu, 

Cristinel Ghigheci, Victor Vaduva,Teodor-Viorel Gheorghe, Catalin Chirita, Noul Cod de procedură penală 

comentat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014. 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

Aspecte introductive privind procesul penal şi dreptul 

procesual penal. Principiile fundamentale ale procesului 

penal 

Explicaţie, dezbatere 1 

Participanţii în procesul penal Explicaţie, dezbatere 1 
Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal Explicaţie, dezbatere 1 
Competenţa în materie penală Explicaţie, dezbatere 1 
Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii Explicaţie, dezbatere 1 
Măsurile procesuale Explicaţie, dezbatere 1 
Actele procesuale şi procedurale comune Explicaţie, dezbatere 1 
Urmărirea penală Explicaţie, dezbatere 1 
Camera preliminară Explicaţie, dezbatere 1 
Dispoziţii generale privind judecata Explicaţie, dezbatere 1 
Judecata în primă instanţă Explicaţie, dezbatere 1 
Judecata în căi de atac şi în căi de asigurare a unei practici 

judiciare unitare 

Explicaţie, dezbatere 1 

Proceduri speciale Explicaţie, dezbatere 1 
Executarea hotărârilor penale Explicaţie, dezbatere 1 
Bibliografie obligatorie: 
- Alexandru Boroi, Gina Pătruț, Drept procesual penal, Ediția a 2-a, revizuită și actualizată, Editura Hamangiu, 

București, 2020; 

- Carmen-Silvia Paraschiv (coordonator), Maria-Georgiana Teodorescu, Alin Sorin Nicolescu, Drept procesual 

penal.Partea generală. Note de curs, Ediția a 3-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu , București, 2021; 

 

-  Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010, 

cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare de la 1 februarie 2014; 
Bibliografie facultativă: 
- Mihail Udroiu, Sinteze de procedură penală. Partea generală, Editura C. H. Beck, București, 2020;  

- Mihail Udroiu, Sinteze de procedură penală. Partea specială, Editura C. H. Beck, București, 2020;  

- Andrei Zarafiu, Procedură penală. Partea generală. Partea specială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014; 

- Anastasiu Crișu, Drept procesual penal. Partea generală, Ediția a IV-a, revizuită și actualizată, Editura 

Hamangiu, București, 2020; 

- Anca Lelia Lorincz, Drept procesual penal, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015; 

- Anca Lelia Lorincz, Drept procesual penal, vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016; 

- Ion Poiană, Ioana Păcurariu, Drept procesual penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014; 

- Bogdan Micu, Alina Gabriela Păun, Radu Slăvoiu, Procedură penală. Curs pentru admiterea în magistratură şi 

avocatură. Teste-grilă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014; 

- Ion Neagu, Mircea Damaschin, Tratat de procedură penală. Partea generală, Ediţia a II-a, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2015;  

http://www.ujmag.ro/autori/ion-neagu/
http://www.ujmag.ro/autori/mircea-damaschin/
http://www.ujmag.ro/autori/ion-neagu/
http://www.ujmag.ro/autori/mircea-damaschin/
http://www.ujmag.ro/autori/nicolae-volonciu/
http://www.ujmag.ro/autori/andreea-simona-uzlau/
http://www.ujmag.ro/autori/raluca-morosanu/
http://www.ujmag.ro/autori/georgiana-tudor/
http://www.ujmag.ro/autori/daniel-atasiei/
http://www.ujmag.ro/autori/corina-voicu/
http://www.ujmag.ro/autori/cristinel-ghigheci/
http://www.ujmag.ro/autori/victor-vaduva/
http://www.ujmag.ro/autori/teodor-viorel-gheorghe/
http://www.ujmag.ro/autori/catalin-chirita/
http://www.ujmag.ro/autori/ion-neagu/
http://www.ujmag.ro/autori/mircea-damaschin/


-  Ion Neagu, Mircea Damaschin, Tratat de procedură penală. Partea specială, Ediţia a II-a, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2018;                                

- Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlau, Raluca Morosanu, Georgiana Tudor, Daniel Atasiei, Corina Voicu, 

Cristinel Ghigheci, Victor Vaduva,Teodor-Viorel Gheorghe, Catalin Chirita, Noul Cod de procedură penală 

comentat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 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  

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

 

http://www.ujmag.ro/autori/ion-neagu/
http://www.ujmag.ro/autori/mircea-damaschin/
http://www.ujmag.ro/autori/nicolae-volonciu/
http://www.ujmag.ro/autori/andreea-simona-uzlau/
http://www.ujmag.ro/autori/raluca-morosanu/
http://www.ujmag.ro/autori/georgiana-tudor/
http://www.ujmag.ro/autori/daniel-atasiei/
http://www.ujmag.ro/autori/corina-voicu/
http://www.ujmag.ro/autori/cristinel-ghigheci/
http://www.ujmag.ro/autori/victor-vaduva/
http://www.ujmag.ro/autori/teodor-viorel-gheorghe/
http://www.ujmag.ro/autori/catalin-chirita/


 

 

 

 

 

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 Metodologia cercetării 

științifice 
Cod disciplină: 

UCB.01.1.1.O.S.3.5 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ.dr. Flavius Cristian Mărcău 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
 

2.4 Anul de studiu II 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 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  56 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 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat  
Examinări 3 
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   
4.2 de competenţe  

 

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 
- 

 

 

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
țe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e CP4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională.  

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

eficient. 

C
o

m
p

et
en

țe
 

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    Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea principiilor etice și de 

structură a cercetării științifice de către studenți în conceperea 

producțiilor științifice proprii 

7.2 Obiectivele specifice  Însușirea de către studenți a principalelor definiții conceptuale 

privind cercetarea științifică interpretarea și aprofundarea 

evoluțiilor în cercetarea științifică. Înțelegerea tehnicilor de 

documentare, individuală și în colaborare cunoașterea etapelor 

cercetării științifice. Înțelegerea importanței organizării și 

originalității în cercetarea științifică cunoașterea de către doctoranzi 

cum se valorifică o cercetare științifică înțelegerea întocmirii unui 

aparat critic pentru o lucrare cu caracter științific cunoașterea 

structurii unui text științific. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
INTRODUCERE ÎN METODOLOGIA CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE. DEFINIŢII CONCEPTUALE 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

FORMAREA, EVOLUŢIA ŞI DEZVOLTAREA  

CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

DOCUMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ INDIVIDUALĂ Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

DOCUMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN ECHIPĂ Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

ETAPELE ŞI DINAMICA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

CLASIFICAREA ŞI ORGANIZAREA MATERIALULUI 

EDITORIAL-BIBLIOGRAFIC 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

DESFĂŞURAREA MUNCII DE CERCETARE 

ŞTIINŢIFICĂ 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

ORIGINALITATE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

VALORIFICAREA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

4 

TEXTUL ȘTIINȚIC. STRUCTURĂ ȘI IMPORTANȚĂ Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

4 

APARATUL CRITIC ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 



Bibliografie obligatorie: 

Chelcea, Septimiu, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative. Ediţia 3-a, 

Bucureşti, Editura Economică, 2007.  

Rad, Ilie, Cum se scrie un text ştiinţific, Iaşi, Editura Polirom, 2008. 

Bibliografie facultativă: 

Hulban, Horia, Tehnica cercetării științifice, Iași, Editura Graphix, 1994.  

Labarre, Albert, Istoria cărţii, Iaşi, Editura Institutul European, 2001.  

Mișan, Andrei, Tehnica și metodologia cercetării științifice, Cluj-Napoca, Editura Universității Babes-

Bolyai, 1980.  

Schuwer, Philippe, Tratat practic de editare, Timişoara, Edtura Amarcord, 1999. 

 

  

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Stabilirea în conformitate cu lucrările de specialitate şi a asociaţiilor academice de profil a principalelor 

noţiuni cu privire la metodologia cercetării științifice. 

 

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 
100% 

10.5 Seminar -   

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); 

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

-Standarde pentru nota 10:            

• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare a limbajului de specialitate 
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 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 Tehnici și metode ale adoptării deciziei publice 

Codul disciplinei UCB.01.1.1.O.S.3.6 

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 II 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 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 46 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 

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

Tutoriat  

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 94  

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Existența unui proiector video, laptop 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Existența unui proiector video, laptop 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

▪ C6 Identificarea, analizarea si rezolvarea problemelor din administrația publică, în mod 

cooperant, flexibil si eficient 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 ▪ CT2 Aplicarea tehnicilor de relationare în grup, deprinderea si exercitarea rolurilor specifice în 

munca de echipa, prin dezvoltarea abilitatilor de comunicare interpersonala. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei ▪ însuşirea de către studenţi a noţiunii de administraţie publică, a 
rolului, a locului, a structurii administraţiei publice, metodelor și 
tehnicilor utilizate în adoptarea deciziilor publice 

7.2 Obiectivele specifice - adâncirea unei capacităţi de abordare specializată, critică şi 

constructivă a realităţii normelor şi practicii administrative. 

- Studentul trebuie să înţeleagă şi să îşi însuşească noţiunile legate 

de administraţia publică, pentru a căpăta viziune asupra sistemului 

administraţiei publice în general şi a funcţionării acestuia ca 

realitate normativă şi practică. 

- cunoaşterea şi aprofundarea termenilor de referinţă în studiul 

tehnicii si elaborarii deciziei publice 

 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

Consideraţii privind administraţia publică 

Aspecte generale. Activităţile administraţiei publice 

1. Activităţi executive cu caracter de dispoziţie 

2. Activităţi executive cu caracter de prestaţie 

Decizia şi mediul decizional 

1. Autorităţile de decizie; 

2. Mediul extern al deciziei publice; 

3. Mediul intern al deciziei publice; 

4. Scopul deciziilor publice; 
5. Caracterele deciziei publice. 

Prelegerea 2 

Metode şi tehnici decizionale 

1. Previziunea decizională; 

2. Proiectarea deciziilor; 

3. Raţionalizarea; 
4. Optimizarea procesului decizional. 

Prelegerea 2 

Procedura adoptării deciziilor publice 

1. Componente ale procesului decizional; 

2. Cerinţe privind fundamentarea deciziilor publice; 
3. Etapele elaborării deciziei publice. 

Prelegerea 4 

Tehnica adoptării deciziilor în instituţiile publice 

1. Principiile procesului decizional în instituţiile publice; 

2. Factorii care influenţează adoptarea deciziei în instituţiile 

publice; 
3. Metode de fundamentare a deciziei în instituţiile publice. 

Prelegerea 4 



Participanţii la elaborarea şi adoptarea deciziei 

administrative 

Rolul personalului din administraţia publică la elaborarea şi 

adoptarea deciziei administrative 

Prelegerea 4 

Participarea cetăţenilor la elaborarea şi adoptarea deciziilor 
administrative 

Prelegerea 4 

Metode şi tehnici utilizate în elaborarea deciziei 

administrative 

-Analiza factorilor interesaţi 

-Tehnica interviului 

-Sesiunea de „brainstorming” 

Prelegerea 4 

Sondajele de opinie 

Audieri şi dezbateri publice 

Focus-grupurile 
Metoda delegării 

Prelegerea 4 

Bibliografie (obligatorie) 

Suport curs – biblioteca Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

Anton Parlagi, Tehnici și metode ale adoptării deciziei publice, Editura Pro Universitaria, București, 

2013 

Cristian Dumitrescu, Haida Saracacianu, Tehnici si metode de elaborare ale adoptarii deciziei publice, 

Editura Sitech, 2011 

Matei L., Dincă D. (coordonatori), Participarea cetăţenilor la procesul decizional – manual de instruire, 

Bucureşti, 2002 

Dumitrescu, Cristian, Tehnici de elaborare ale actului administrativ, Ed. Sitech, Craiova, 2010 

Popescu, Sorin; Ciora, Cătălin; Ţăndăreanu, Victoria, Aspecte practice de tehnică şi evidenţă şi 

legislativă, Editura „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 2008. 

Dumitru Brezoianu, Mariana Oprican, Administraţia publică în România, Editura CH Beck, Bucureşti, 

2008 

Acte normative 

Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administratia publică 

Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 

 

Bibliografie (suplimentară) 

Ioan Alexandru, Administraţia publică - Teorii, realităţi, perspective. Editia a IV-a revazută şi adaugită, 

Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006 

Emil Bălan, Instituţii de drept public, Editura All Beck, Bucureşti, 2003                              

Ioan Alexandru, Tratat de administraţie publică, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2008 

Preda, Mircea, Drept Administrativ, Editura Lumina Lex, Bucuresti 2007 
Grigore, Mihai, Tehnica normativă, Editura “C.H. Beck”, Bucureşti, 2009. 

8.2 Seminar Metode de predare Nr. Ore / 
Observaţii 

Administrația publică. Concept. Caracteristici. 

Sarcinile administrației publice. Competența: 

materială și teritorială. 

Activităţile administraţiei publice 

Activităţi executive cu caracter de dispoziţie 

Activităţi executive cu caracter de prestaţie 

 

Explicație, 

dezbatere, 

problematizare 

2 

Decizia – noţiune, caracteristici, tipologie 

Specificitatea procesului decizional în administraţia publică. 

Exemplificarea etapelor procesului decizional și caracteristicile 

fiecărei etape. 
Decizia şi mediul decizional 

1. Autorităţile de decizie; 
2. Mediul extern al deciziei publice; 

Explicația 

Studiul de caz 
4 

 

http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=72307
http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=72308
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&task=autor&aid=579


3. Mediul intern al deciziei publice; 

4. Scopul deciziilor publice; 
5. Caracterele deciziei publice. 

  

Procedura adoptării deciziilor publice 

Componente ale procesului decizional; 

Cerinţe privind fundamentarea deciziilor publice; 

Etapele elaborării deciziei publice. 

Explicație, 
dezbatere, 

problematizare 

4 

Tehnica adoptării deciziilor în instituţiile publice 

Principiile procesului decizional în instituţiile publice; 

Factorii care influenţează adoptarea deciziei în instituţiile publice; 

Metode de fundamentare a deciziei în instituţiile publice. 

Explicație, 
dezbatere, 

problematizare 

4 

Participanţii la elaborarea şi adoptarea deciziei administrative 

Rolul personalului din administraţia publică la elaborarea şi 

adoptarea deciziei administrative. Implicarea cetățenilor în luarea 

deciziilor la nivelul administrației potrivit reglementărilor legale în 

vigoare. Legislația aplicabilă în administrația publică privind 

implicarea cetățenilor în procesul decizional. 

Relația cetățean – administrație publică 

Participarea cetăţenilor la elaborarea şi adoptarea deciziilor 

administrative 

-Metoda consultării cetăţenilor la adoptarea deciziilor 

-Cerinţe tehnic-organizatorice pentru participarea cetăţenilor; 

-Modalităţi de informare a cetăţenilor; 

-Proceduri de consultare a cetăţenilor; 
- Organizarea şedinţelor. 

Explicația 

Studiul de caz 
4 

Metode şi tehnici utilizate în elaborarea deciziei administrative 

Analiza factorilor interesaţi 

Tehnica interviului 
Sesiunea de „brainstorming” 

Explicație, 
dezbatere, 

problematizare 

4 

Sondajele de opinie 
Audieri şi dezbateri publice 

Explicația  
Studiul de caz 

4 

Focus-grupurile 
Metoda delegării 

Explicația 2 

Bibliografie (obligatorie) 

Suport curs – biblioteca Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație PublicăAnton Parlagi, 

Tehnici și metode ale adoptării deciziei publice, Editura Pro Universitaria, București, 2013 

Cristian Dumitrescu, Haida Saracacianu, Tehnici si metode de elaborare ale adoptarii deciziei publice, 

Editura Sitech, 2011 

Matei L., Dincă D. (coordonatori), Participarea cetăţenilor la procesul decizional – manual de instruire, 

Bucureşti, 2002 
Dumitrescu, Cristian, Tehnici de elaborare ale actului administrativ, Ed. Sitech, Craiova, 2010 

Popescu, Sorin; Ciora, Cătălin; Ţăndăreanu, Victoria, Aspecte practice de tehnică şi evidenţă şi 

legislativă, Editura „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 2008. 

Dumitru Brezoianu, Mariana Oprican, Administraţia publică în România, Editura CH Beck, Bucureşti, 

2008 

Acte normative 

Legea nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administratia publică 

Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 

Bibliografie (suplimentară) 

Ioan Alexandru, Administraţia publică - Teorii, realităţi, perspective. Editia a IV-a revazută şi adaugită, 

Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006 
Emil Bălan, Instituţii de drept public, Editura All Beck, Bucureşti, 2003 

http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=72307
http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=72308
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


Ioan Alexandru, Tratat de administraţie publică, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2008  

Preda, Mircea, Drept Administrativ, Editura Lumina Lex, Bucuresti 2007 
Grigore, Mihai, Tehnica normativă, Editura “C.H. Beck”, Bucureşti, 2009. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Cunoștințele insușite 

Utilizarea corectă a conceptelor studiate 

Capacitatea de a-și argumenta logic 

ideile 
Coerență și originalitate în exprimare 

Examinare 

orală 

70% 

10.5 Seminar Activitate seminarii  30% 

   

10.6 Laborator    

10.7 Proiect    

10.8 Standard minim de performanţă 

• Obținerea a cel puțin 5 puncte la evaluare având în vedere cele 4 criterii 
• Participare la activitățile de seminar 

Data avizării 

în departament  

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

Semnătura titularului de seminar/ 
laborator/ proiect 

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

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

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

 

▪ Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, 
situaţii, proiecte asociate domeniului. 

http://www.lumeacartii.ro/index.php?option=com_catalog&task=autor&aid=579


 

 

 

 

 

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 Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 

1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul muncii și securităţii 

sociale 

UCB.01.1.1.O.S.3.7 

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 II 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  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 32 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
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; 

 

 

 

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 și aplicarea dispozițiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv 

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

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  ▪ Disciplina urmărește dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor 

în domeniul dreptului muncii și securității sociale, prin 

înţelegerea specificului instituţiilor de drept al muncii și 

securității sociale, precum și însuşirea celor mai moderne 

abordări ale legislației în domeniului dreptului muncii și 

securității sociale. 
7.2 Obiectivele specifice ▪ În urma parcurgerii cursului și aprofundării materiei, studenții 

vor fi capabili să cunoască principiile de bază ce guvernează 

relațiile individuale de muncă, caracteristicile de bază ale 

contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă 

și să-și formeze un limbaj juridic specific. 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

1. Introducere în Dreptul muncii Prelegerea 

Explicația 

Studiul de caz 

2 

1. 2. Contractul individual al muncii - generalități Prelegerea 

Explicația 

Studiul de caz 

2 

3. Contractul individual al muncii - încheierea Prelegerea 

Explicația 

Studiul de caz 

2 

4. Drepturi și obligații ale părților contractului individual al 

muncii 

Prelegerea 

Explicația 

Studiul de caz 

2 

5. Timpul de muncă și timpul de odihnă Prelegerea 

Explicația 

Studiul de caz 

2 

6. Contractul individual al muncii - modificarea și 

suspendarea, încetarea 

Prelegerea 

Explicația 

Studiul de caz 

4 

7. Răspunderea: disciplinară și patrimonială Prelegerea 

Explicația 

Studiul de caz 

2 

8. Jurisdicția muncii Prelegerea 

Explicația 

Studiul de caz 

2 

9. Dialogul social și cooperarea tripartită; 

    Sindicatele și reprezentanții salariaților; 

    Organizațiile patronale 

Prelegerea 

Explicația 

Studiul de caz 

4 



10. Contractul colectiv al muncii; conflictele colective de 

muncă 

Prelegerea 

Explicația 

Studiul de caz 

4 

11. Formarea profesională Prelegerea 

Explicația 

Studiul de caz 

2 

Bibliografie obligatorie 

Suport curs 

Alexandru Țiclea, Laura Georgescu, Dreptul muncii, Ediția a VII – a, revăzută și adăugită, Editura 

Universul Juridic, București, 2020 

Luminița Dima, Dreptul muncii, Curs universitar, Editura C. H. Beck, București, 2017 

Alexandru Țiclea, Tratat de dreptul muncii, Legislație. Doctrină. Jurisprudență, Ediția a IX-a, revizuită 

și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2015 

Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare 

Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările și completările ulterioare 

Bibliografie facultativă 

• Ion Traian Ștefănescu, Tratat teoretic și practic de dreptul muncii, ediția a III-a, revăzută și adăugită, 

Editura Universul Juridic, București, 2014 

Carmen Nenu, Dreptul muncii, Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2014 

Valer Dorneanu, Dreptul muncii. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2012 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  
1. Introducere în Dreptul muncii Studiul de caz 

Problematizare 
2 

2.Contractul individual al muncii: definiție, trăsături 

caracteristice 

Studiul de caz 

Problematizare 
2 

3.Conținutul contractului colectiv de muncă Studiul de caz 

Problematizare 
2 

4. Executarea contractului colectiv de muncă Studiul de caz 

Problematizare 
2 

5. Timpul de muncă și timpul de odihnă Studiul de caz 

Problematizare 
2 

6. Cazurile de modificare, suspendare, încetare a 

contractului colectiv de muncă 

Studiul de caz 

Problematizare 
4 

7. Răspunderea: disciplinară și patrimonială – 

identificare, particularitate 

Studiul de caz 

Problematizare 
2 

8. Jurisdicția muncii Studiul de caz 

Problematizare 
2 

9. Importanța dialogului social; partenerii sociali; 

    Sindicatele și reprezentanții salariaților; 

    Organizațiile patronale – comparații și deosebiri 

Studiul de caz 

Problematizare 
4 

10. Contractul colectiv de muncă: definiție, trăsături; 

conflictele colective de muncă 

Studiul de caz 

Problematizare 
4 

11. Formarea profesională: fazele formării profesionale, 

reglementarea formării profesionale 

Studiul de caz 

Problematizare 
2 

Bibliografie obligatorie  

Alexandru Țiclea, Laura Georgescu, Dreptul muncii, Ediția a VII – a, revăzută și adăugită, Editura 

Universul Juridic, București, 2020 

Luminița Dima, Dreptul muncii, Curs universitar, Editura C. H. Beck, București, 2017 

Alexandru Țiclea, Tratat de dreptul muncii, Legislație. Doctrină. Jurisprudență, Ediția a IX-a, revizuită 

și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2015 

Bibliografie facultativă 

• Ion Traian Ștefănescu, Tratat teoretic și practic de dreptul muncii, ediția a III-a, revăzută și adăugită, 

Editura Universul Juridic, București, 2014 

Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare 



Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările și completările ulterioare 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Utilizarea corectă a conceptelor studiate 

Capacitatea de a aplica practic în 

rezolvareade probleme pedagogice 

cunoștințele insușite 

Capacitatea de a-și argumenta logic 

ideile 

Coerență în exprimare 

Examinare 

scrisă 
80% 

10.5 Seminar Activitate seminarii, răspunsuri, 

participare 
 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 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 3  UCB.01.1.1.A.S.3.8.1 

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 II 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 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 

 

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.Time to Value Skills of the New Generation 

 

Reading, writing, 

speaking, listening 

4 

Unit 2. Web Chat: Bryn Panee Burkhart Reading, writing, 

speaking, listening 

2 

Unit 3. Women in Business – Rei Hasegawa Reading, writing, 

speaking, listening 

4 

Unit 4. Careless Words Can Cost Careers Reading, writing, 

speaking, listening 

2 

Unit 5. Employers Brace Themselves for 

Apprenticeship Levy 

Reading, writing, 

speaking, listening 

4 

Unit 6 Interview: Rosabeth Moss Kander Reading, writing, 

speaking, listening 

2 

Unit 7. How o Achieve a Work-Life Balance 
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. 

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

 

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


                              

       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 3  UCB.01.1.1.A.S.3.8.2 
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 II 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. 

 

 

6. Competențe specifice acumulate 

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. 
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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
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p
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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 

Evaluare diagnostica 

Activități introductive 

 

2 
Munca individuală, 

pe echipe și în grup, 

conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

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 

 

Différences entre administration 

et fonction publique  

 

(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) 

 

Comparer 

Exprimer un jugement de valeur 

Toujours, déjà, encore 

Reprocher – se justifier  

 

  

6 Munca individuală, 

pe echipe și în grup, 

conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

probleme 

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 II  

 

Terminologie et langue française 

dans l'administration 

 

(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 

 

Tendances actuelles  

Vie active 

 

(O.c.CP3.1, O.c.CP3.2, 

O.ab.CP3.1, O.ab.CP3.2, 

6 Munca individuală, 

pe echipe și în grup, 

conversația, 

brainstorming, 

învățarea bazată pe 

rezolvarea de 

Fiche pédagogique :  

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-

pedagogiques-fle/quel-monde-voulons-

nous 

 

Manon, G. 2020. La grammaire au 

quotidien - Manuel de grammaire 

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


O.at.CT2.1, O.at.CT2.2 O.at.CT2.3, 

O.at.CT3.1  O.at.CT3.2) 

 

 

Exprimer l’opposition  

Les adverbes en –ment 

Dialoguer au téléphone 

Depuis / il y a 

probleme 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 IV 

 

Quel avenir pour la langue 

française ? 

 

(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 :  

 

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 

 

(O.c.1, O.c.2, O.ab.1, O.ab.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 

 

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 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 

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


activitate 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 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 
.......................... 

 



 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

    1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învãţãmânt superior Universitatea „Constantin Brâncuşi” 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                   Licență 

1.6 Programul de studii    Administrație publică 

1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

    2. Date despre disciplinã 

2.1 Denumirea disciplinei              Dezvoltare locală și 

economie albastră 

Cod disciplina 
UCB.01.1.1.A.S.3.9.1 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Lector univ. dr. Alina Georgiana Holt 

2.3 Titularul activitãţilor de seminar Lector univ. dr. Alina Georgiana Holt 
2.4 Anul de studiu II 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 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                             40 

Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                                                                             13 

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

Tutoriat  

Examinãri   3 

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

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  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 
• Existența unui proiector video, laptop; 

 

 

 

 



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

CP5 Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea deontologiei profesionale. 
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 CT1 Indeplinirea la termen în mod riguros eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu 

respectarea principiilor deontologiei profesionale. 

 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 de competenţe şi deprinderi în domeniul dezvoltării 

locale, fundamentate pe abilităţi în domeniul organizării, 

coordonării, relaţionării, programării şi elaborării proiectelor. 
7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea şi înţelegerea de către studenţi a dezvoltării locale; 

Dezvoltarea competenţelor care vizează elaborarea unui proiect 

şi efectuarea,etapă cu etapă, a muncii de cercetare în domeniul 

dezvoltării locale 
Formarea capacității de iniţiere a unor proiecte de cercetare pe 

teme specifice dezvoltării locale 

Formarea de deprinderi şi abilităţi de folosire a metodelor şi 

tehnicilor de  dezvoltare locală  și aplicații din domeniul 

economiei albastre. 

 

8. Conţinuturi 

 8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

 TEMA 1. Cadrul teoretic şi conceptual 
 Definiri ale dezvoltării locale 

Prelegere şi discuţie 

interactivă 
2 

 TEMA 2.Abordarea sistemică a comunităţii  
Dezvoltarea locală şi participarea publică 

Prelegerea şi discuţie 

interactivă 
2 

 TEMA 3.  Retrospectiva istorică a dezvoltării locale. 
 Actori sociali cu roluri în dezvoltarea locală 

Prelegere şi discuţie 

interactivă 
2 

 TEMA 4 Planificarea participativă Iniţierea procesului de 

planificare participativă  
Construirea parteneriatelor productive Etapa de decizie : « 

spre exterior sau spre interior ?» 

Prelegere şi discuţie 

interactivă 

 

2 

 TEMA 5. Identificarea şi analiza problemelor  
Planificarea desfăşurării acţiunilor Implementarea acţiunilor 

Prelegere şi discuţie 

interactivă 
2 

 TEMA 6.  Planificarea strategica  
Procesul planificării strategice  

Etape în stabilirea obiectivelor strategice 

Prelegere şi discuţie 

interactivă 
2 

 TEMA 7.  Creştere economică locală.  
Dezvoltarea economică diferenţiată.  

Necesitatea studiilor de comparabilitate la nivel local 

Prelegere, Conversaţie, 

Exemplificări 
2 

 TEMA 8. Politica de dezvoltare locală Prelegere, Conversaţie, 

Exemplificări 
2 

 TEMA 9.  Politici şi instrumente de dezvoltare locală Prelegere, Conversaţie, 

Exemplificări 
2 

 TEMA 10.  Proceduri de finanţare şi implementare 
 

Prelegere, Conversaţie, 

Exemplificări 
2 

 TEMA 11. Dezvoltarea durabilă între eficienţă şi norme etice 
 

Prelegere, Conversaţie, 

Exemplificări 
2 



 TEMA 12. Economia albastră. Filosofia ZERI Prelegere, Conversaţie, 

Exemplificări 
2 

 TEMA 13.  Economia albastră în raport cu mediul 
 

Prelegere, Conversaţie, 

Exemplificăr 
2 

 TEMA 14.  
Principiile directoare ale economiei albastre 

Prelegere, Conversaţie, 

Exemplificări 
2 

 Bibliografie obligatorie: 
1. Iftimoaie, Cristian, Porojan, Dumitru, Dezvoltare locală durabilă în contextul globalizării, Ed. Irecson, 

Bucureşti, 2008. 
2. Sandu, D.  Dezvoltarea comunitară. Cercetare, practică ideologie, Editura Polirom, Iași, 2005  
3. Pauli Gunter, L economie bleue 3.0., Editions de L Observatoire, Paris, 2019 
4. Pauli Gunter, Economia albastra. 10 ani, 100 de inovatii, 100 de milioane de locuri de muncă, Editura: Paideia  

2010 
Bibliografie opţională 
1..Borţun, Dumitru, Responsabilitate socială corporativă. De la relaţii publice la dezvoltare durabilă., Ed.Tritonic,  
2. Oros, Constantin, Puterea economică şi civilizaţie, Ed. Societatea Culturală Pro Maramureş, Cluj-Napoca, 2004. 
Bucureşti, 2012. 

 8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

 Tema 1. Cerinţe, mod de lucru şi prezentare 

bibliografie obligatorie si bibliografie suplimentară. 

Exemplu practic 1 

 Tema 2. Dimensiuni în analiza comunităţii; Dezbatere, exemplu practic 1 

 Tema 3. Documentarea privind comunitatea, utilizând 

surse de date statistice 

Dezbatere, exemplu practic 1 

 Tema 4. Documentarea privind comunitatea utilizând 

surse administrative. 

Dezbatere, exemplu practic 1 

 Tema 5. Dimensiunea demografică Dezbatere, exemplu practic   1 

 Tema 6. Dimensiunea bunăstării sociale Dezbatere, exemplu practic   1 

 Tema 7. Dimensiunea guvernării locale Dezbatere, exemplu practic   1 

 Tema 8. Dimensiunea economiei locale Dezbatere, exemplu practic   1 

 Tema 9. Dimensiunea mediului înconjurător Dezbatere, exemplu practic   1 

 Tema 10. Dimensiunea infrastructurii. Dezbatere, exemplu practic   1 

 Tema 11. Prioritizarea problemelor prin metode 

participative 

Dezbatere, exemplu practic   1 

 Tema 12. Economia albastră. Studii de caz Dezbatere, exemplu practic   1 

 Tema 13,  Economia albastră – energii ecologice Dezbatere, exemplu practic   1 

 Tema 14. Studii de caz economia albastră – adaptare 

aplicații locale 

Dezbatere exemplu practic   1 

Bibliografie obligatorie lucrări practice 

1 Oros, Constantin, Puterea economică şi civilizaţie, Ed. Societatea Culturală Pro Maramureş, Cluj-Napoca, 2004. 
2.Iftimoaie, Cristian, Porojan, Dumitru, Dezvoltare locală durabilă în contextul globalizării, Ed. Irecson, Bucureşti, 

2008 
3.  Paul Gunter i, 100 Questions sur 100 pages,  2020, www.TheBlueEconomy.org 
4.Pauli Gunter, Economia albastra. 10 ani, 100 de inovatii, 100 de milioane de locuri de muncă, Editura: Paideia  

2010 
Bibliografie opţională lucrări practice 
1.Borţun, Dumitru, Responsabilitate socială corporativă. De la relaţii publice la dezvoltare durabilă., Ed.Tritonic, 

Bucureşti, 2012. 
2. Tătar Adina, Modele de proiecte cu finanțare nerambursabilă, Editura Adademica Brâncuși, Târgu Jiu, 

2021 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei Dezvoltare locală și economia albastră se va  concretiza în mediul 

universitar  prin simularea de proiecte, dar şi prin exemplificări concrete ale economiei albastre  utile 

administrației publice. UAT-urile au nevoie de specialişti care să ştie să planifice și să elaboreze starategii 

de dezvoltare locală. 

Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţii mediului academic şi al celui de afaceri, cu experienţă în 

https://www.printrecarti.ro/editura-paideia
http://www.theblueeconomy.org/
https://www.printrecarti.ro/editura-paideia


domeniul dezvoltării locale. 

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 

Examinare 

orală 

 

 

70% 

 

10.5 Seminar - Capacitatea de a prioritiza 

problemele prin metode 

participative 

Susţinerea 

unui referat 

30% 

10.8 Standard minim de performanţă 

• Nota 5 se acordă pentru răspunsul corect la una din întrebările/temele de 3 puncte: 
• - elementele componente ale dezvoltării locale; 

• - cunoașterea strategiilor de dezvoltare locală; 

• - principiile economiei albastre 

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 şi 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 Managementul campaniei de 

imagine 
Cod disciplină: 

UCB.01.1.1.A.S.3.9.2 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Iulian Pînişoară 
2.3 Titularul activităţilor de 

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

2.4 Anul de studiu II 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  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 35 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
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  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 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e CP4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru 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

 CT.2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor 

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

CT.3. 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  
Cursul va aborda o tematică succintă a elementelor teoretice specifice 

disciplinei, seminarul va avea ca scop însușirea teoriei prin aplicații practice, 

astfel încât la finalul semestrului studenții să fie capabili să gestioneze o 

campanie de imagine pentru un produs comercial sau politic.   
7.2 Obiectivele specifice 1. Corespondent C1 

Oc- Să descrie diferite modalităţi de elaborare a unei campanii de imagine   

Oap-Să identifice principalele etape ale elaborării unei campanii de imagine   

Oat-Să argumenteze importanţa unei campanii de imagine 

2. Corespondent C2 

Oc-Să descrie principalele tehnici de manipulare a opiniei publice 

Oap-Să identifice tehnica adecvată pentru campania de imagine a unui produs 

anume 

Oat- Să argumenteze utilizarea tehnicilor de manipulare în construirea unei 

campanii de imagine 

3. Corespondent C3 

Oc -Să analizeze diverse modalităţi de gestionare a situaţiilor de criză 

Oap- Să identifice etapele soluţionării unei situaţii de criză 

Oat -Să argumenteze soluţia aleasă în privinţa gestionării unei situaţii de criză. 
 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / Observaţii 

1. Curs introductive Prelegere Sunt prezentate sintetic obiectivele și 

conținuturile, bibliografia și modalitatea 

de evaluare 

2 ore 

2. Imaginea. 

Strategii şi tehnici de construire a imaginii. 

Planificare temporală şi resurse. 

Prelegere 

Problematizare 

Demonstraţi 

Dobrescu, Paul, Istoria comunicării, 

Comunicare.ro, Bucureşti, 2007, pp: 

97-131 

12 ore 

3. Campanii de imagine neconvenţională Prelegere 

Explicaţie 

Demonstraţie 

Dobrescu, Paul, Istoria comunicării, 

Comunicare.ro, Bucureşti, 2007, pp: 

271-309 

4 ore 

4. Gestionarea crizelor de imagine 

Modul de manifestare şi de identificare a 

diferitelor tipuri de crize 

Prelegere 

Explicaţie 

Demonstraţie 

Marcenac, Luc; Milon, Alain; Saint-

Michel, Serge-Henri, Strategii 

publicitare. De la studiul de marketing 

la alegerea diferitelor media, Polirom, 

București, 2006, pp: 245-270 

10 ore 

Bibliografie obligatorie: 
Barbaros, Corina, Marketingul politic. Repere teoretice şi strategii de acţiune, Editura Adenium, 2019, 
Carville, James; Begala, Paul, Pupă-l în bot şi papă-i tot. Manual de marketing politic, Editura 



Humanitas, Bucureşti, 2014 
Potincu Cristian, Tehnici de promovare în marketingul politic, Editura C H Beck, 2012   
Teodorescu, Bogdan; Drăgan Nicolae-Sorin, În căutarea glonţului de argint. Marketingul 

electoral în România, Editura Tritonic, Bucureşti, 2020  

  
Bibliografie facultativă: 
Amerein, P., Barczyk, D. Manual de marketing strategic şi operaţional, Teora, Bucureşti,2002; 
 Balaban, Delia,Cristina, Publicitatea. De la planificarea strategica la implementarea Media, Polirom, 

Bucureşti, 2009. 
Catană , A., Marketing, Filosofia – succesului  de piaţă, Dacia, 2003. 
Dagenais , Bernard, Campania de relaţii publice, Polirom, Bucureşti, 2003. 
 Gregory, Anne,  Planificarea si managementul campaniilor de relaţii publice, Editura Polirom, 

Bucureşti, 2009; 
Popescu, Ioana, Tehnici promoţionale – probleme, analize, studii de caz, Uranus, Bucureşti,2000; 
8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  

Promovarea imaginii: publicitatea, reclama, liderii 

de opinie. 

 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Observația 

2 

Tehnici de manipulare a opiniei publice Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Observația 

2 

Resurse umane şi structuri logistice necesare 

pentru campanii 

Măsurarea succesului  

Beneficiile evaluării  

Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Observația 

2 

Analiza mass-media Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Observația 

2 

Tehnici de rezolvare a crizei de imagine 

Comunicarea în situaţii de criză. 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Observația 

2 

Analiza crizei de imagine 

 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Observația 

2 

Realizarea practică a unei campanii de imagine Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Observația 

2 

Bibliografie obligatorie: 
Barbaros, Corina, Marketingul politic. Repere teoretice şi strategii de acţiune, Editura Adenium, 2019, 
Carville, James; Begala, Paul, Pupă-l în bot şi papă-i tot. Manual de marketing politic, Editura 

Humanitas, Bucureşti, 2014 
Potincu Cristian, Tehnici de promovare în marketingul politic, Editura C H Beck, 2012   
Teodorescu, Bogdan; Drăgan Nicolae-Sorin, În căutarea glonţului de argint. Marketingul 

electoral în România, Editura Tritonic, Bucureşti, 2020  

 
Bibliografie facultativă:  
Amerein, P., Barczyk, D. Manual de marketing strategic şi operaţional, Teora, Bucureşti,2002; 
 Balaban, Delia,Cristina, Publicitatea. De la planificarea strategica la implementarea Media, Polirom, 

Bucureşti, 2009. 

http://www.pravaliacucarti.ro/autor-Delia-Cristina-Balaban-a.html
http://www.pravaliacucarti.ro/autor-Bernard-Dagenais--a.html
http://www.pravaliacucarti.ro/autor-Anne-Gregory-a.html
http://www.pravaliacucarti.ro/autor-Delia-Cristina-Balaban-a.html


Catană , A., Marketing, Filosofia – succesului  de piaţă, Dacia, 2003. 
Dagenais , Bernard, Campania de relaţii publice, Polirom, Bucureşti, 2003. 
 Gregory, Anne,  Planificarea si managementul campaniilor de relaţii publice, Editura Polirom, 

Bucureşti, 2009; 
Popescu, Ioana, Tehnici promoţionale – probleme, analize, studii de caz, Uranus, Bucureşti,2000; 

* 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 și a metodelor adecvate de 

elaborare a unei strategii de campanie 

într-o speță dată. 

Evaluare finală 

Probă orală 

70% 

 

10.5 Seminar Aplicarea cunoștințelor teoretice și a 

metodelor adecvate în rezolvarea unor 

situaţii de criză. 

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

 

http://www.pravaliacucarti.ro/autor-Bernard-Dagenais--a.html
http://www.pravaliacucarti.ro/autor-Anne-Gregory-a.html


 

 

 

 

 

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 Dezvoltare durabilă și 

elemente de legislație a 

mediului 

Cod disciplină: 

UCB.01.1.1.A.S.4.10.1 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ.dr. Alina Georgiana Holt 
2.3 Titularul activităţilor de 

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

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare* E 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  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 32 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 94  

  3.9 Total ore pe semestru 150 
3.10 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   
4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului 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
țe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e CP4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională.  

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

eficient. 

C
o

m
p

et
en

țe
 

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    Disciplina urmăreşte cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei 

specifice dezvoltării durabile și a legislației privind protecția 

mediului, înţelegerea modului de aplicare în practică a principiilor 

din domeniu, identificarea si înţelegerea conceptelor de dezvoltare, 

dezvoltare durabilă, protecția mediului, precum şi interpretarea 

legislației în domeniu. 
7.2 Obiectivele specifice   În urma participării la cursuri şi a aprofundării materiei, studenţii 

vor fi capabili de următoarele: să dobândească abilităţi de înțelegere 

și explicare a fenomenelor economice, sociale și culturale ce 

influențează evoluția dezvoltării durabile, să recunoască elementele 

specifice dezvoltării durabile,  să interpreteze legislația privind 

protecția mediului, precum și să-și dezvolte un limbaj specific. 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
Prezentarea cursului și a temelor care vor fi discutate, 

precum și a modului de evaluare. 

1. Istoria conceptului de dezvoltare durabilă, abordarea 

globală și europeană, indicatori de dezvoltare durabil, pilonii 

dezvoltării durabile 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

4 

2.Strategii de dezvoltare durabila. Strategii de dezvoltare 

durabila la nivel european. Strategii de dezvoltare durabila 

la nivel national. Strategii de dezvoltare durabilă la nivel 

regional 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

3.Aspecte de mediu legate de dezvoltarea durabilă Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

4. Izvoarele și principiile dreptului mediului Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

4 

5. Raporturile juridice privind mediul Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

6. Protecția solului, subsolului și a ecosistemelor terestre Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 
3 

7. Protecția atmosferei, schimbărilor climatice, apelor și a 

ecosistemelor acvatice 
Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 
3 

8. Accesul publicului la informația privind mediul Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

9. Actele juridice privind mediul; legislația privind 

protecția mediului 
Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 
2 



10. Răspunderea în dreptul mediului Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

11. Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Bibliografie obligatorie: 
Suport curs 

Duţu, M., Duţu A., Dreptul mediului – curs universitar, Ediţia a patra, Editura CH Beck, Bucureşti, 2014 

Alpopi, C., Dezvoltare Durabilă, Editura Accent, Cluj Napoca, 2012 

Bibliografie facultativă: 

Marinescu, D, Tratat de dreptul mediului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010 

Teodoroiu, S-M., Dreptul mediului și dezvoltării durabile, Editura Universul Juridic, București, 2009 

Duţu, M., Tratat de Dreptul mediului, ediția a treia, Editura C.H. Beck, București, 2007 

Lupan, E., Tratat de dreptul şi protecţia mediului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009  

Ghiga, C., Bulearca, M., Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului – noi abordări practice şi conceptuale, 

Editura Printech, Bucureşti, 2009 

Alpopi, C., Dezvoltare Durabilă, Editura Accent, Cluj Napoca, 2012 

Soporan, V.F., Dezvoltare Durabilă, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2011 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
Notiuni introductive privind relevanta disciplinei, abordarea 

descrierii proceselor de aferente și mentionarea si explicarea 

tematicilor ce se vor aborda la seminar 

1. Operationalizare a conceptului dezvoltării durabile la nivel 

global 

Explicație 
Dezbatere 

4 

2. Obiectivele generale ale Strategiei pentru Dezvoltare 

Durabilă a Uniunii Europene. Provocări pentru Strategia de 

dezvoltare durabilă a Uniunii Europene 

Explicație 
Dezbatere 

4 

3. România şi obiectivele dezvoltării durabile 

 
Explicație 
Dezbatere 

4 

4. Structura raportului juridic privind mediul Explicație 
Dezbatere 

2 

5.Regimul de protecție a solului Explicație 
Dezbatere 

2 

6. Protecția atmosferei Explicație 

Dezbatere 

2 

7. Statutul juridic general actual al apelor  Explicație 
Dezbatere 

4 

8. Informaţia privind mediul. Accesul, la cerere, la informaţia 

privind mediul 
Explicație 
Dezbatere 

2 

9. Fapte juridice și acte juridice - clasificare 

 
Explicație 
Dezbatere 

2 

10.Legislația privind protecția mediului – dezbateri, opinii Explicație 

Dezbatere 
2 

Bibliografie obligatorie: 
Duţu, M., Duţu A., Dreptul mediului – curs universitar, ediţia a patra, CH Beck, Bucureşti, 2014 

Duţu, M., Dreptul mediului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010 

Alpopi, C., Dezvoltare Durabilă, Editura Accent, Cluj Napoca, 2012 

Bibliografie facultativă: 
Marinescu, D, Tratat de dreptul mediului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010 
Ghiga, C., Bulearca, M., Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului – noi abordări practice şi conceptuale, 

Editura Printech, Bucureşti, 2009 

Legea nr. 107/1996 legea apelor, cu modificările și completările ulterioare 

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare 

Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare  



Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare 
  

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina oferă studenților posibilitatea înțelegeri contextuale a nevoii de dezvoltare durabilă în contextul 

protecției mediului ca o cerință în plan internațional.  

 

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 
80% 

10.5 Seminar Activitate seminarii  20% 

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); 

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

-Standarde pentru nota 10:            

• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare a limbajului de specialitate 

Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

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

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

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 
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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  si Administrație Publică 

1.3  Departamentul                                   Științe Juridice și Administrative 

1.4 Domeniul de studii                 Științe administrative 

1.5 Ciclul de studii                   Licenţă  

1.6 Programul de studii/Calificarea    Administrație publică 

1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

    2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              Politici privind securitatea 

sănătății populației 

Cod disciplină 

UCB.01.1.1.A.S.4.10.2 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect. univ. dr. Natalia Guță 

2.3 Titularul activităților de seminar Lect. univ. dr. Natalia Guță 

2.4.Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare* E  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; DF– 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 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 32 

Tutoriat  

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 94   

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 

    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         

4.2 de competenţe         

 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu 

echipament de predare multimedia.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului 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 
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    6. Competenţele specifice acumulate 
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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 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 

Dobândirea cunoştinţelor teoretice si practice cu privire la indicatorii stării 

de sănătate a populației, sisteme de sănătate, strategii de promovare a 

sănătăţii populației, managementul în sănătate. 

7.2 Obiectivele specifice 

- identificarea fenomenelor, proceselor și activităților specifice 

managementul organizaţiilor din domeniul serviciilor de sănătate publică;  

- aplicarea în practică a teoriei manageriale și a elementelor metodologice 

definitorii ale politicilor de sănătate publică;  

- dezvoltarea abilităților pentru identificarea problemelor în domeniul 

serviciilor de sănătate publică;  

 - dezvoltarea abilitătilor pentru operaţionalizarea conceptelor ce delimitează 

sfera managementului sănătății și a politicilor de sănătate la nivelul țărilor 

membre ale Uniunii Europene;  

- exersarea exercitării rolului specialiştilor în managementul organizaţiilor 

publice din domeniul serviciilor de sănătate. 

  

 8. Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare Nr. ore Obs. 

Prezentarea cursului și a temelor care vor fi vor fi discutate, 

precum și a modului de evaluare. Conceptul de sănătate umană: 

definiţii, accepţiuni, indicatori, stil de viaţă. Conceptul de boală - 

tipuri de boli şi incidenţa fenomenului 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

2  

Starea de sănătate a populației și caracteristicile ei în România Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

2  

Conceptul de sănătate publică și asigurări sociale Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

2  

Statica si dinamica populatiei și importanța pentru politicile de 

sănătate publică 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

2  

Sisteme de sănătate. Legislație sanitară. Management sanitar în 

România 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

2  

Resursa umană din sănătate Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

2  

Funcțiile managementului în sănătate Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 
2  
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problematizare 

Elemente de management financiar și de economie sanitară Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

2  

Managementul calității serviciilor de sănătate Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

2  

Etica alocării resurselor în sănătate Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

2  

Sănatatea publică: decizie și proces decizional la nivelul Uniunii 

Europene 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

2  

Strategii, politici, programe de sănătate publică la nivelul Uniunii 

Europene 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

2  

Educația pentru sănătate Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

2  

Inovații în domeniul sănătății populației Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

2  

Bibliografie obligatorie curs 

Vladescu, C. (2004) Sănătate publică și management sanitar Ed. Cartea Universitaraă 

Vladescu, C., Busoi., C. (2011) Politici de Sănătate în Uniunea Europeană, Ed. Polirom 

Popovici, V. I., Tataru, T., (2019) Sănătate publica si management sanitar. Repere generale si specifice,  Ed. 

Universitaria 

Bibliografie opţională curs 

Marcu, M., (2000) Sănătate publica si management, Ed. Risoprint  

Mincă, D., Marcu, Gr.M (2005) Sănătate Publică şi Management Sanitar – note de curs pentru învăţământul 

postuniversitar- Ed. Universitară “Carol Davila”  

Furtunescu, Mincă, D. (2007) Managementul serviciilor de sanatate – abordare prin proiect, Ed.Universitara “Carol 

Davila” 

8.2. Seminar  Metode de predare Nr. ore Obs. 
Introducere în sănătatea publică. Starea de sănătate a populaţiei, 

indicatori de masurare a starii de sanatate a populatiei.  

Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

 

4 

 

Elemente de statistică demografică.Educaţia pentru sănătate si 

promovarea sanatatii., marketingul social 

Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

 

4 
 

Problematica medico-socială a populaţiei vârstnice. Morbiditatea 

populaţiei 

Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

 

4 
 

Studii epidemiologice. Sisteme de sănătate    Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

4 

 
 

Calitatea serviciilor de sănătate. Îngrijiri primare de sănătate Asistenţa 

medicală spitalicească 

Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

 

4 
 

Problemele prioritare actuale de sănătate în România. Sistemul de 

asigurările sociale de sănătate în România 

Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

 

4 
 

Legislatie sanitara specifica-legea reformei etc.Management 

sanitar.Generalitati 

Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

 

4 
 

Bibliografie obligatorie seminar    
Vladescu, C. (2004) Sănătate publică și management sanitar Ed. Cartea Universitaraă 
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Vladescu, C., Busoi., C. (2011) Politici de Sănătate în Uniunea Europeană, Ed. Polirom 

Popovici, V. I., Tataru, T., (2019) Sănătate publica si management sanitar. Repere generale si specifice,  Ed. Universitaria 

Bibliografie opţională seminar 

Marcu, M., (2000) Sănătate publica si management, Ed. Risoprint  

Mincă, D., Marcu, Gr.M (2005) Sănătate Publică şi Management Sanitar – note de curs pentru învăţământul 

postuniversitar- Ed. Universitară “Carol Davila”  

Furtunescu, Mincă, D. (2007) Managementul serviciilor de sanatate – abordare prin proiect, Ed.Universitara “Carol 

Davila” 

 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Armonizarea perspectivelor de interpretare şi explicare a fenomenelor şi proceselor cognitive cu practica 

managementului sănătății. Înzestrarea viitorilor specialiști în domeniul administrației publice cu abilităţi de a 

identifica probleme, de a analiza contexte diferite în vederea proiectării eventualelor schimbări. 

 

   10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 

Capacitatea de a construi tipurile de argumente pro şi 

contra  

 

Evaluare sumativă 

la sfârşitul 

semestrului 
Examen oral 

2 subiecte privind 

cunoştinţe 

teoretice 

70% 

Participarea la cursuri şi implicarea în discuţiile pe 

marginea tematicii aferente fiecărui curs 

 10% 

10.5 Seminar/laborator 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar. 

Capacitatea de a utiliza corect noțiunile de bază. 

Capacitatea de a construi tipurile de argumente pro şi 

contra. 

Prezență la activitățile de seminar 

 

 

Evaluare formativă 

(pe tot parcursul 

semestrului) -2 teste 

de evaluare pe 

parcursul 

semestrului 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        

-Standarde minime pentru nota 5:  

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

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

-Standarde pentru nota 10:            

• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare a limbajului de specialitate 

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 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 Fundamentele calității în sectorul public Codul disciplinei 

UCB.01 1.1.OS 4.11 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Todoruț Amalia Venera 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Holt Alina Georgiana 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 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 22 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat  

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 58  

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 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; flipchart.  

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/ laboratorului 

• Existența unui proiector video, laptop; flipchart.  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
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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. 
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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; 

• 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 • Dezvoltarea capacităţii de a planifica, organiza, coordona , antrena, 

asigura , ţinere sub control şi a îmbunătăţi activitatea referitoare la 

calitate la nivelul instituțiilor publice; Formarea competenţelor 

manageriale în domeniul calităţii serviciilor instituțiilor publice în 

condiţiile economiei contemporane. 
7.2 Obiectivele specifice • Înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază specifice 

managementului calităţii; utilizarea lor adecvată în comunicarea 

profesională în cadrul instituțiilor publice; 

• Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea 

unor variate tipuri de concepte, proiecte și procese în domeniul 

managementului calității serviciilor publice; 

• Derularea unui proces de management în domeniul asigurării 

calității din structurile administrative; 

• Analiza multicriterială folosind metode standard de evaluare a 

proceselor de asigurare a calității din structurile administrative; 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare  
Nr.ore/Observaţii 

I. Exigenţe actuale privind calitatea serviciilor în sectorul 

public. 
1.1 Argument privind importanţa calităţii serviciilor publice în economia 

contemporană; 

1.2 Orientări actuale privind definirea calităţii; 

1.3.Definirea calităţii în standardele internaţionale . 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin 

descoperire; 
Studiu de caz; 

Metoda simulării 

4h 

II. Caracterul calității în administrație și în servicii publice; 

2.1. Particularități ale calității în administrație publică; 

2.2 Conceptul de client în administrația publică; 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin 

descoperire; 

Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4h 

III.Managementul calităţii totale în sectorul public; 

3.1 Calitatea totală- concept , importanţă; 

3.2 Managementul calităţii totale – concept; 

3.3.Principiile managementului calităţii totale; 

3.4Rolul TQM în administrația publică; 
3.5.Inițiative de introducere a TQM în administrația publică; 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin 

descoperire; 

Studiu de caz; 
Metoda simulării 

4h 

IV.Fundamentele teoretice ale managementului calităţii; 
4.1.Elemente istorice privind definirea fundamentelor managementului 

calităţii; 

4.2. Managementul calităţii,definire, importanţă; 

4.3.Tendinţe evolutive în managementul calităţii; 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin 

descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

4h 

V. Funcţiile managementului calităţii în sectorul public; 

5.1. Planificarea calităţii; 

5.2. Organizarea activităţilor referitoare la calitate; 
5.3. Coordonarea activităţilor referitoare la calitate; 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 
Problematizarea; 

4h 
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5.4Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii; 
5.5Ţinerea sub control a calităţii; 

5.6. Asigurarea calităţii; 
5.7. Îmbunătăţirea calităţii; 

Învățarea prin 

descoperire; 

Studiu de caz; 
Metoda simulării 

 

VI. Documentaţia sistemul de management al calităţii în sectorul 

public; 

6.1. Elaborarea , aprobarea şi administrarea documentelor SMC 
6.2. Manualul calităţii; 

6.3. Procedurile SMC 

6.4. Înregistrări referitoare la calitate; 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 
Învățarea prin 

descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

4h 

VII. Calitatea serviciilor în sectorul public; 

7.1.Principiile. 

7.2Componentele calității; 
7.3 Dimensiunile SERVQUAL; 

7.4 Soluționarea situațiilor conflictuale; 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin 

descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

4h 

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. Bruhn M –Orientarea spre client-temelia afacerii de succes, Editura Economică Bucureşti 2002. 

4. Dobrin, C., Calitatea în sectorul public, Editura ASE, București,2005; 

5. Gorun, A., Gorun H.,T., O Nouă Paradigmă a Educației? Constrcții normative după 1989, Editura 

PRO Universitaria, București,2014 
6. Juran J.- Supremaţia prin calitate-Editura Teora, Bucureşti 2002. 

7. Falniţă, E.,- Managementul total al calităţii, Editura Mirton, Timişoara,2007 

8. Olaru M-Managementul calităţii- Editura Economică ,Bucureşti, 1999. 

9. Paraschivescu A.O.- Managementul calităţii;-Editura Tehnopress, Iaşi 2006 

10. Paraschivescu A.O.- Managementul excelenţei;-Editura Tehnopress, Iaşi 2009 

11. Stanciu I –Managementul calităţii totale Editura Cartea Universitară, Bucureşti 2003 
12. Stănciulescu, G., Androniceanu, A., Sisteme europene de administrație publică, Editura Uranus,București,2006. 

13. Todorut A., Management strategic, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2014; 
14. Todoruţ A.,V.,- Managementul calităţii- Teorie şi practică economică, Editura SITECH, Craiova, 2007 

15. Todoruţ A, Răbonţu C., -Economia şi managementul calităţii imaterialului, Editura “Academica 

Brâncuşi”, Tg-Jiu, 2009 

16. Todoruț A.,V.,New Architecture of Quality in Education, Revista ”Quality- Acces to success”vol.17, 

nr.153, aug. 2016, ISSN1582-2559, Scientific Journal of Management Systems, pp18-22. 
17. .xxx Revista- „Calitatea –acces la succes”, anul 111, nr7-8, ,2021 

18. .Xxx, Revista Economie, Seria Management, vol.XIV, Issue1, 2021, 2022 

19. .Xxx, Revista de Management Comparat Internațional , Vol.XII, Issue 1,2,3, 2021,2022 

http://www.ocp.co.uk/_Attachments/Resources/76_S4.pdf, 
8.2 Seminar/ laborator/ proiect Metode de predare- 

învăţare 
Nr.ore/observații 

1.Importanța calității în sectorul public- dezbatere referat Dialogul; 

Exercițiul; 
Analiză text: 

2h 

2.Particularități ale calității în administrația publică; Studiul de caz 

Dialogul; 

Exercițiul; 

Analiză text: 

2h 

3. Aspecte privind asigurarea calității în administrația publică! Studiul de caz 

Dialogul; 

Exercițiul; 

Analiză text; 

2h 

4.Ciclul PEVA- posibilități de îmbunătățire a calității în sectorul public; Studiul de caz 

Dialogul; 

Exercițiul; 

Analiză text; 

2h 

5. Analiza documentației sistemul de management al calităţii în sectorul 

public; 

Studiul de caz 

Dialogul; 
2h 

http://www.ocp.co.uk/_Attachments/Resources/76_S4.pdf
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 Exercițiul; 
Analiză text; 

 

6. Dimensiunile calității în sectorul public. Studiul de caz 

Dialogul; 

Exercițiul; 

Analiză text; 

4h 

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. Bruhn M –Orientarea spre client-temelia afacerii de succes, Editura Economică Bucureşti 2002. 

4. Dobrin, C., Calitatea în sectorul public, Editura ASE, București,2005; 

5. Gorun, A., Gorun H.,T., O Nouă Paradigmă a Educației? Constrcții normative după 1989, Editura 

PRO Universitaria, București,2014 
6. Juran J.- Supremaţia prin calitate-Editura Teora, Bucureşti 2002. 

7. Falniţă, E.,- Managementul total al calităţii, Editura Mirton, Timişoara,2007 

8. Olaru M-Managementul calităţii- Editura Economică ,Bucureşti, 1999. 

9. Paraschivescu A.O.- Managementul calităţii;-Editura Tehnopress, Iaşi 2006 

10. Paraschivescu A.O.- Managementul excelenţei;-Editura Tehnopress, Iaşi 2009 

11. Stanciu I –Managementul calităţii totale Editura Cartea Universitară, Bucureşti 2003 Stănciulescu, G., 

Androniceanu, A., Sisteme europene de administrație publică, Editura Uranus,București,2006. 
12. Todorut A., Management strategic, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2014; 
13. Todoruţ A.,V.,- Managementul calităţii- Teorie şi practică economică, Editura SITECH, Craiova, 2007 

14. Todoruţ A, Răbonţu C., -Economia şi managementul calităţii imaterialului, Editura “Academica 

Brâncuşi”, Tg-Jiu, 2009 

15. Todoruț A.,V.,New Architecture of Quality in Education, Revista ”Quality- Acces to success”vol.17, 

nr.153, aug. 2016, ISSN1582-2559, Scientific Journal of Management Systems, pp18-22. 

16. .xxx Revista- „Calitatea –acces la succes”, anul 111, nr7-8,,2021 

17. .Xxx, Revista Economie, Seria Management, vol.XIV, Issue1, 2021.2022 

18. .Xxx, Revista de Management Comparat Internațional , Vol.XII, Issue 1,2,3 2020, 2021 

http://www.ocp.co.uk/_Attachments/Resources/76_S4.pdf 
 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 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 

 

Examen oral- 
 

Evaluare sumativă 

la sfârşitul 

semestrului 

70% 

• Dezvoltarea capacității de a cunoaște și înțelege conceptele și categoriile economice specifice 

managementului calității în instituțiile publice; 

• Dezvoltarea capacității de a determina importanța managementului calității la nivelul administrației 

publice din țara noastră și pe plan european; 

• Determinarea necesitatea îmbunătățirii continuă a calității serviciilor publice; 

• Utilizarea procedeelor și tehnicilor manageriale în procesele de îmbunătățire a calității la nivelul 

structurilor administrative; 

• Implementarea unui sistem de management al calității la nivelul instituțiilor publice; 

• Elaborarea documentației sistemului de management al calității în organizațiile din administrația 

publică; 

• Utilizarea metodelor și tehnicilor specifice managementului calității în scopul analizei și 

îmbunătățirii caracteristicilor de calitate ale serviciilor oferite de instituțiile publice; 

• Formarea unui comportament responsabil privind derularea proceselor de management al calității 

pentru dezvoltarea instituțională. 

• Formarea unei culturi a calității și a atitudinii favorizante pentru îmbunătățirea calității în cadrul 

instituțiilor publice; 

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

http://www.ocp.co.uk/_Attachments/Resources/76_S4.pdf
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 -înţelegerea conceptului de calitate şi determinarea 
importanţei înadministrația publică; 

-cunoaşterea funcţiilor managementului calităţii; 
- înțelegerea rolului cetățean-client în administrația publică; 

  

  30% 

10.5 Seminar/ 
laborator/ proiect 

   

   

10.6 Prezenta la 
cursuri 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

• Elaborarea și susținerea cu argumente a unei strategii de îmbunătățire a calității și implementarea acesteia la 
nivelul unei organizații publice; 

• 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 
.......................... 

 



  MINISTERUL EDUCAŢIEI  

  Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu                                               

  Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică 
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea  ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 

1.2. Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică 

1.3. Departamentul Ştiinţe Juridice şi Administrative 

1.4. Domeniul de studii  Științe administrative 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii                                                                                                         Administrație publică 

1.7. Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Cilibiu Octavia Maria 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Cilibiu Octavia Maria 
2.4. Anul de studii II 2.5. Semestrul  II 

2.6. Codul disciplinei UCB.01.1.1.O.S.4.12 2.7. Număr de credite 4 
2.8. Tipul de evaluare* E 2.9. 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 1 

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

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 11 

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri  20 

Tutoriat  2 

Examinări 5 

Alte activităţi - 

3.7. Total ore studiu individual 58 

3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9 Numărul de credite 4 

 

     4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  • Drept administrativ 1, Drept administrativ 2 

4.2. de competenţe • Dobândirea de competenţe în anii în care au studiat disciplinele precondiţii. 

 

     5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare 

a cursului  
• În sală trebuie să existe tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 

• Nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către 

studenţi a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice personale; 

5.2. de desfăşurare 

a seminarului 
• În sală trebuie să existe tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 

• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu 

studenţii; 

• Nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul seminarului, nici părăsirea de 

către studenţi a sălii de seminar în vederea preluării apelurilor telefonice personale. 

   



   6. Competenţe specifice accumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a 

structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private 

C2. Identificarea si aplicarea dispozițiilor legale cu privire la sistemul administrativ, 

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

C6 Identificarea, analizarea, explicarea şi soluţionarea problemelor de comunicare, 

precum şi a conflictelor 

C
o

m
p

et
en

ţe
  

  
  

 

tr
a

n
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.  

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor 

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

CT3 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si 

modalitatilor 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 Cunoaşterea şi înţelegerea instituţiei contenciosului administrativ 

7.2. Obiectivele specifice - cunoaşterea noţiunilor teoretice, precum şi a aspectelor practice 

privind contenciosul administrativ; 

- urmărirea și înțelegerea evoluției reglementărilor privind 

contenciosul administrativ; 

- dobândirea abilităţilor de explicare a conţinuturilor teoretice şi 

practice privitoare la contenciosul administrativ; 

- identificarea şi utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza 

situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere 

juridic şi în soluţionarea lor. 

- utilizarea noţiunilor şi conceptelor juridice pentru a argumenta o 

soluţie într-un litigiu de contencios administrativ; 

- analizarea argumentelor care pledează pro şi contra unei anumite 

soluţii în cazul unui litigiu concret de con tencios administrativ. 
 

     8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Forme de control asupra administrației publice prelegere, dialog, prezentare power-

point, explicația, problematizarea 
2 ore 

Jurisdicțiile administrative speciale prelegere, dialog, prezentare power-

point, explicația, problematizarea 
2 ore 

Noțiunea de contencios administrativ. 

Evoluția contenciosului administrativ.  

prelegere, dialog, prezentare power-

point, explicația, problematizarea 
2 ore 

Aspecte de drept comparat privind instituția 

contenciosului administrativ 

prelegere, dialog, prezentare power-

point, explicația, problematizarea 
2 ore 

Subiectele de sesizare a instanţei de contencios, 

potrivit legii contenciosului administrativ 

prelegere, dialog, prezentare power-

point, explicația, problematizarea 
4 ore 

Condițiile acțiunii directe în contencios 

administrativ  

prelegere, dialog, prezentare power-

point, explicația, problematizarea 
6 ore 

Acte administrative exceptate de la controlul în 

contencios administrativ 

prelegere, dialog, prezentare power-

point, explicația, problematizarea 
2 ore 

Procedura de soluționare a cererilor în 

contencios administrativ 

prelegere, dialog, prezentare power-

point, explicația, problematizarea 
6 ore 

Contenciosul contractelor administrative prelegere, dialog, prezentare power-

point, explicația, problematizarea 
2 ore 

Bibliografie: 



Literatură de specialitate 

D. Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. II, ediția a 5-a, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2020. 

G. Bogaşiu, Justiţia actului administrativ, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013. 

G. Bogaşiu, Legea contenciosului administrativ, comentată şi adnotată, ediţia a II-a, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2014. 

E. L. Cătană, Contenciosul actelor administrative asimilate, Ed. C.H. Beck, București, 2017. 
O. M. Cilibiu, Drept administrativ-curs universitar, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2016. 

O. M. Cilibiu,  Justiţia administrativă şi contenciosul administrativ-fiscal, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2010.  

R. Dobrițoiu, Aspects concerning the institution of administrative courts - fundamental component of 

the rule of law, Analele U.C.B., Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, nr. 4/2016 revistă BDI, Pag. 79-84, 

http://www.utgjiu.ro. 
A. Gorun, H. T. Gorun, Ghid pentru activitatea în administrația publică centrală și locală, Editura 

Academica Brâncuşi, Tg-Jiu, 2010. 
P. Manta, O. M. Cilibiu, O. Răvaş, Cl. Manta, Drept administrativ, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 

2014. 

D. C. Mâță, Drept administrativ, vol. II, Ediția a II-a, Ediția a III-a, Editura Universul Juridic, București, 2019, 

2021. 

R. N. Petrescu, Drept administrativ, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009.  

O. Puie, Tratat teoretic și practic de contencios administrativ, vol. 2, Editura Universul Juridic, 

București, 2016.  

O. Puie, Tratat de contracte administrative și contencios al contractelor administrative în contextul 

Codului administrativ și al actelor normative interne și unionale, Editura Universul Juridic, 

București, 2020.  

S.-C. Săraru, Contenciosul administrativ român, București, Ed. CH Beck, 2019. 

V. Vedinaş, Drept administrativ, ediţia a XII-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2020/ediţia a XIII-a revăzută şi actualizată. Doctrină, practică și jurisprudență, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2022. 

Legislaţie  

Constituţia României, 2003, forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea 

denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin 

referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr.3 

din 22 octombrie 2003; 

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, publicată în M. Of. nr. 1154 din 7. 12. 2004, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în M. Of., Partea I nr. 555 din 05.07.2019, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea 

şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicată în M. Of. nr. 393/23.05.2016 

Codul de procedură civilă, republicat (r2) în M. Of. al României, Partea I, nr. 247 din 10. 04.2015, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
8.2. Seminar Metode de 

predare 

Observaţii 

 

Forme de control asupra administrației publice  

dialogul;  

studii de caz; 

soluţionare de 

speţe; 

teste grilă. 

1 oră 

Jurisdicțiile administrative speciale 1 oră 

Noțiunea de contencios administrativ. 1 oră 

Evoluția contenciosului administrativ.  1 oră 

Aspecte de drept comparat privind instituția contenciosului 

administrativ 

2 ore 

Subiectele de sesizare a instanţei de contencios, potrivit legii 

contenciosului administrativ 

3 ore 

Condițiile acțiunii directe în contencios administrativ  1 oră 

http://www.utgjiu.ro/


Acte administrative exceptate de la controlul în contencios 

administrativ 

3 ore 

Procedura de soluționare a cererilor în contencios 

administrativ 

1 oră 

Contenciosul contractelor administrative 1 oră 

Bibliografie 

Literatură de specialitate 

O. M. Cilibiu, Teste grilă pentru verificarea cunoştinţelor: Drept administrativ, Drept financiar, 

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2016. 

O. Podaru, Drept administrativ. Practică judiciară comentată, vol. I. Actul administrativ (II) Un 

secol de jurisprudenţă (1909-2009), Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010. 

C. S. Săraru, Legea contenciosului administrativ. Examen critic al Deciziilor Curții Constituționale 

2004-2014, Editura C.H. Beck, București, 2015. 

E. E. Ştefan, Caiet de seminar, Ediţia a III-a, revizuită, completată şi actualizată, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2016. 

Jurisprudență: 

Jurisprudenţa ÎCCJ în materia contenciosului administrativ şi soluţiile de practică unitară în materia 

contenciosului administrativ (disponibile pe www.scj.ro). 

Legislaţie:  

Constituţia României, 2003, forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea 

denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin 

referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr.3 

din 22 octombrie 2003; 

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, publicată în M. Of. nr. 1154 din 7. 12. 2004, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în M. Of., Partea I nr. 555 din 05.07.2019, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea 

şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicată în M. Of. nr. 393/23.05.2016 

Codul de procedură civilă, republicat (r2) în M. Of. al României, Partea I, nr. 247 din 10. 04.2015, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

     9. Coroborarea/validarea 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 

Capacitatea de însuşire a noţiunilor 

teoretice 

Evaluare scrisă 80% 

Capacitatea de utilizare corectă a 

noţiunilor teoretice 

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu 

10.5. Seminar 

Capacitatea de însuşire a noţiunilor 

teoretice 

Evaluare periodică prin teste 

grilă, referate, soluţionarea 

de speţe ş. a 

20% 

Capacitatea de utilizare corectă a 

noţiunilor teoretice 

Capacitatea de rezolvarea de teste grilă 

și spețe 

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu 



10.6. Standard minim de performanţă 

Nota 5 va putea fi acordată celui care dovedeşte însuşirea cunoştinţelor de bază ale disciplinei de studiu 

şi este capabil de un raţionament juridic la nivel elementar. 

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 Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 

1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Elitele politice și opinia 

publică 

UCB.01.1.1.A.S.4.13.1 

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 II 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  3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  4

2 
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 21 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
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 • 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 

CP4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională. 
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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  ▪ Disciplina urmărește explicarea conceptelor generale 

despre elite, elite politice, opinie, opinia publică și 

identificarea etapelor și modalitatea de transformare a 

politicului în elită, a influenței opiniei publice în orice 

domeniu. 
7.2 Obiectivele specifice ▪ În urma participării la cursuri și seminarii, studenții vor fi 

capabili să: identifice elitele politice, exprime părerile 

opiniei publice, formuleze opinii, comunice eficient prin 

folosirea unui limbaj specific și formularea unor mesaje 

clare și concise. 
 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
1. Elite – concept general, noțiuni 
 

Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

2 

2. Elite politice – istoric, evoluție. 

Elitele politice românești – apariție, evoluție, 

transformări 

Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

4 

3. Tipuri de lideri politici – oameni politici Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

2 

4. Imaginea liderilor politici – oamenilor politici Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

2 

5. Lideri politici – personalități politice ale României 

în sec. XIX-XX 
Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

4 

6. Familia regală românească Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

2 

7. Opinia publică – noțiuni generale, evoluție Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

2 

8. Opinia publică – sec. XX – XXI Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

2 

9. Constituirea partidelor politice din România Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

4 



10. Reflectarea principalelor curente politice în opinia 

publică din România 
Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

4 

Bibliografie 
Horațiu Tiberiu Gorun, Opinia publică şi omul politic român (1866-1918), Editura Niculescu, Bucureşti, 

2007 

Liviu P. Nițu, Elita politică istorică, 1945-1955, Editura Mica Valahia, București, 2014 
Alex Mucchielli, Arta de a influența. Analiza tehnicilor de manipulare, Editura Polirom, București, 2002  

Septimiu Chelcea, Opinia publică – strategii de persuasiune și manipulare, Editura Economică, 

București, 2006 

Olivier Nay, Istoria ideilor politice, Editura Polirom, București, 2008 
8.2 Seminar    
1.Elite – modalități de afirmare, evoluție Analiza de text 

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 

2.Apariția și evoluția elitelor politice; elita politică 

românească 
Analiza de text 

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 

3.Liderul politic – omul politic 
 

Analiza de text 

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 

 

2 

 

4.Imaginea liderului politic - omului politic Analiza de text 

Problematizarea 

Studiul de caz 

2  

5.Personalități/lideri politici români Analiza de text 

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 

6.Opinia publică și liderii politici în sec. XIX Analiza de text 

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 

7.Opinia publică și liderii politici în sec. XX Analiza de text 

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 

1. Septimiu Chelcea, Opinia publică – strategii de persuasiune și manipulare, Editura Economică, 

București, 2006 

2. Horațiu Tiberiu Gorun, Opinia publică şi omul politic român (1866-1918), Editura Niculescu, 

Bucureşti, 2007 

Bibliografie facultativă: 
1. Septimiu Chelcea, Opinia publică – strategii de persuasiune și manipulare, Editura Economică, 

București, 2006 

2. Horațiu Tiberiu Gorun, Opinia publică şi omul politic român (1866-1918), Editura Niculescu, 

Bucureşti, 2007 

3. Olivier Nay, Istoria ideilor politice, Editura Polirom, București, 2008 

4. Liviu P. Nițu, Elita politică istorică, 1945-1955, Editura Mica Valahia, București, 2014 
* 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 

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 Utilizarea corectă a conceptelor studiate 

Capacitatea de a-și argumenta logic 

ideile 

Coerență și originalitate în exprimare 

Examinare 

orală 
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 
.......................... 
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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 Brâncuşi”, din Târgu-Jiu 

1.2 Facultatea 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 studii1) Licenţă 

1.6 Programul de studii/ Calificarea Administraţie publică 

1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Geostrategie şi geopolitică Cod disciplină 

UCB.01.1.1.A.S.4.13.2. 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Hadrian Gorun 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Hadrian Gorun 

2.4 Anul de studiu II 2.5Semestrul 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 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 1 

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

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat  

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 58  

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;  

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/ laboratorului 

Existența unui proiector video, laptop;  



2 
 

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

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

 

C
o
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p
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ţe
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an

sv
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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 

- să îi deprindă pe cursanţi cu aplicarea instrumentelor strategice necesare 

pentru dezvoltarea instituţională. 

7.2 Obiectivele specifice • să îi ajute pe studenţi să stabilească, să dezvolte şi să implementeze 

strategii comunicaţionale, percum şi de soluţionare a conflictelor şi crizelor 

• să îi familiarizeze pe studenţi cu rezolvarea aspectelor generatoare de 

conflicte, crize şi comunicare  neadecvată 

• să dezvolte la studenţi abilităţile de comunicare interpersonală. 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Consideraţii introductive. 

Diferite definiţii ale geopoliticii şi ale geostrategiei. Evoluţia geopoliticii. 

prelegere,expunere 

conversație 

4h 

Şcoli geopolitice: şcoala geopolitică germană. Friedrich Ratzel- 

fondator al şcolii geopolitice germane Karl Haushofer şi noţiunea de 

lebensraum 
Rudolf Kjellen -creator al termenului geopolitică 

prelegere, 

expunere, 

problematizare, 

conversație 

8h 

Reprezentanţi ai geopoliticii anglo-americane. 

Alfred Mahan şi rolul mărilor   

Julian Corbett 

Halford Mackinder şi teoria heartland-ului  

Nicholas Spykman- teoretician al rimland-ului  

Zbigniew Brzezinski și “marea tablă de șah” 

Geopolitică şi religie. Samuel Huntington şi “ciocnirea  civilizaţiilor”. 

prelegere, 

expunere, 

problematizare, 

conversație 

8h 

Şcoala geopolitică franceză. 

Paul Vidal de la Blache şi influenţa exercitată asupra unor istorici şi geografi 
Albert Demangeon 

Elisée Reclus şi Emmanuel de Martonne Alţi 

geopoliticieni francezi. 

prelegere, 
expunere, 

problematizare, 

conversație 

8h 

Bibliografie obligatorie 

Hadrain Gorun, Suport de curs electronic. 

Brzezinski, Zbigniew, Marea tablă de şah. Supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice, Editura 

Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000 
Claval, Paul, Geopolitică şi geostrategie, Editura Corint, Bucureşti, 2001 

Gorun, Adrian, Geopolitică, geostrategie, globalizare (cu fundamentări în P. Claval şi S. P. Huntington), 

Editura „Academica Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2010 
Huntington, Samuel, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, Bucureşti, 1997 
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Bibliografie opțională 

Hughes-Wilson, John, A brief History of the Cold War. The hidden truth about how close we came tonuclear 

conflict, Robinson, London, 2006 

Kaplan, Robert, Răzbunarea geografiei, Editura Litera, București 2014 

Kissinger, Henry, Diplomaţia, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2002 

Manual de relaţii internaţionale, coordonatori Andrei Miroiu şi Radu-Sebastian Ungureanu, Editura Polirom, 

Bucureşti, 2006 
Neguţ, Silviu, Introducere în geopolitică, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2008 

8.2.Seminar 

Karl Haushofer şi noţiunea de lebensraum Micropredarea Conversația 2h 

Alfred Mahan şi rolul mărilor Micropredarea Conversația 2h 

Halford Mackinder şi teoria heartland-ului Micropredarea Conversația 2h 

Sfere de influenţă şi doctrine strategice în epoca războiului rece. Micropredarea  Conversația 

Analiza de text 
4h 

Zbigniew Brzezinski şi Marea tablă de șah Micropredarea 
Conversația Analiza de text 

4h 

Bibliografie obligatorie 

Brzezinski, Zbigniew, Marea tablă de şah. Supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice, Editura 

Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000 

Claval, Paul, Geopolitică şi geostrategie, Editura Corint, Bucureşti, 2001 

Gorun, Adrian, Geopolitică, geostrategie, globalizare (cu fundamentări în P. Claval şi S. P. Huntington), 

Editura „Academica Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2010 
Huntington, Samuel, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, Bucureşti, 1997 

Bibliografie opțională 

Hughes-Wilson, John, A brief History of the Cold War. The hidden truth about how close we came to 

nuclear conflict, Robinson, London, 2006 

Kaplan, Robert, Răzbunarea geografiei, Editura Litera, București 2014 

Kissinger, Henry, Diplomaţia, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2002 

Manual de relaţii internaţionale, coordonatori Andrei Miroiu şi Radu-Sebastian Ungureanu, Editura Polirom, 

Bucureşti, 2006 

Neguţ, Silviu, Introducere în geopolitică, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2008 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Examinarea finală Examinare orală 60% 

Utilizarea corectă a conceptelor studiate 

Capacitatea de a-și argumenta logic ideile 

Coerență și originalitate în exprimare 

  

10.5 Seminar/ 

laborator/ proiect 
Activitatea la seminar 

Referate, intervenţii regulate, proiecte 

 40% 

 

- aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice 

domeniului în condiţii de asistenţă calificată 
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10.6 Standard minim de performanţă 

- să definească corect conceptele fundamentale 
- să cunoască şi să poată defini termenii cheie 

Data avizării 

în departament 
03.10.2022 

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 Administratie Publica 

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 de specialitate 1 Cod disciplină 

UCB.01.1.1.O.S.4.14 
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 II 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   din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator/proiect 5 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  70 din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator/proiect 70 

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– 

participare la activități la partenerul de practică 
70 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri, caiet de practică 8 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi – participare la activități la partenerul de practică  
3.7 Total ore studiu individual 80   
3.9 Total ore pe semestru 150 
3.10 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   
4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

70 ore 



Practica de specialitate 1 se derulează pe parcursul a 70 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 

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

 

 

 

 

 

 



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 Educaţie şi universitate 

europeană 

Cod disciplina 

UCB.01.1.1.L.C.3.15 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Sorin Purec 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 

 

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

 

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 

 



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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• 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 

Cunoaşterea principalelor problematici care se circumscriu pedagogiei interculturale. 

7.2 Obiectivele specifice • Reliefarea posibilităţilor şi limitelor abordării interculturale în educaţie; 

• Identificarea şi discutarea dimensiunilor interculturale ale educaţiei; 

• Formarea capacităţii de interpretare şi judecare a practicilor educative din punctul de 

vedere al respectării şi cultivării diversităţii culturale; 

• Imaginarea sau construirea de alternative pedagogice deschise şi permisive la 

diversitatea culturală. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii Nr. 

ore 

Sistemul de învăţământ. Concept şi 

componente. 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 
pentru a putea interacţiona în timpul 

predării 

4 

Multiculturalism/Interculturalitate. Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 

predării 

4 

Pluralismul religios şi dialogul 

intercultural 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 
predării 

4 

Repere conceptuale şi principii ale 

educaţiei interculturale 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 

predării 

4 

Valori europene şi discurs identitar. 

Există o identitate europeană? 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 
predării 

4 

Explorarea unor modele europene de 

evaluare a programelor educaţionale 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 

predării 

4 

Raportul dintre identitatea naţională şi 

identitatea europeană. Stereotipuri şi 

prejudecăţi 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 

predării 

4 

Bibliografie obligatorie: 



 
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 

10.4 Curs Examinare orală Evaluare sumativă la 

sfârşitul semestrului 

70% 

Prezenţă şi activitate Evaluare formativă (pe tot 

parcursul semestrului) 

30% 

10.5 Seminar/laborator    

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 

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

I. Cunoaştere şi înţelegere 

• Să opereze cu aparatul noţional fundamental al disciplinei 

• Să explice esenţa sistemului educațional și caracteristicile de bază ale acesteia 

• 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 domeniul educațional 

• Să definească şi să explice probleme specific sistemului educațional 

• Să elaboreze proiecte de cercetare privind educația 

1. Adrian Gorun, Horaţiu Tiberiu Gorun, Un scurt tratat despre educație (Teoria generală și sociologia educației. 

Elemente de memetică), Ed. Universitaria Craiova, 2016 

2. Adrian Gorun, Horaţiu Tiberiu Gorun, O nouă paradigmă a educaţiei? (Construcţii normative după 1989), Editura 

ProUniversitaria, Bucureşti 2014 

3. Adrian Gorun, Studiu sociologic asupra Legii 1/2011. Educaţia şi comunitatea, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti 2013 

4. Adrian Gorun, Educaţia încotro? Modele de administrare a sistemului educaţional, Editura Academica Brâncuşi, 

Târgu Jiu, 2010 

5. Adrian Gorun, Aplicaţie la Educaţia încotro? Editura Academica Brâncuşi, Târgu Jiu, 2010 

Bibliografie recomandată: 

1. Adrian Gorun, Contribuții la reconstrucția identității educației naționale: (sinteze), Editura Academica Brâncuşi 

2015, ISBN 978-973-144-720-9, p. 151; 

2. Marga, Andrei, Educația în tranziție, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1998. 

3. Marga, Andrei, University Reform Today, Presa Universitară Clujeană, 2005 

4. Marga, Andrei, Challenges, Values and Vision. The University of the 21st Century, Presa Universitară Clujeană, 

2011 

5. Marga, Andrei, Universitatea veritabilă, Editura Academiei Române, București, 2015 
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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 studii1) Licență 

1.6 Programul de studii/ Calificarea Administrație publică 

1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Inteligență emoțională Cod disciplină: 

UCB.01.1.1.L.C.3.16 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Todoruț Amalia Venera 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Todoruț Amalia Venera 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare* C 2.7 Regimul disciplinei** LC 
* 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; DF– 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 1 3.3 seminar/ laborator/ proiect 2 

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

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

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

Tutoriat  

Examinări 3 

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

3.7 Total ore studiu individual 33  

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite4) 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 • Existența unui proiector video, laptop; flipchart 

 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/ laboratorului 
• Existența unui proiector video, laptop; flipchart 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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e CP4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională.  

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

• Dezvoltarea nivelului de auto-cunoastere, a empatiei, a capacității 

de management al emotiilor, a abilităților sociale și de gândire 

specifice inteligenței emoționale 

7.2 Obiectivele specifice • Să explice conceptul de emoție și inteligență emoțională; 

• Să gestioneze propriile emoții și ale celorlalți; 

• Să identifice, să înțeleagă, să utilizeze și să gestioneze emoțiile; 

• Să argumenteze importanța inteligenței emoționale în creșterea 

performanțelor organizaționale; 

• Să analizeze dimensiunile modelelor inteligenței emoționale și să 

stabilescă conexiunile dintre aceste dimensiuni specifice fiecărui model; 

• Să analizeze corelația dintre inteligență emoțională, leadership și 

dezvoltare organizațională. 

• să descrie competențele emoționale ce stau la baza leadership-ului; 

• să identifice tipurile de emoții pozitive și negative generate de lider; 

• să construiască argumente pentru dezvoltarea emoțiilor pozitive în 

leadership. 

• să dezvolte atitudini realiste şi optimiste dezvoltarea emoțiilor pozitive în 

leadership. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr.ore/ 

Observaţii 

I Curs introductiv: 

- prezentare generală, argumentarea importanței 

disciplinei, prezentarea succintă a temelor 

cursului și a ideilor ancoră, a explicarea 

așteptărilor vis a vis de evaluare, 

recomandarea bibliografiei; 
Introducere în problematica inteligenței 

emoționale : 

- Conceptul de inteligență emoțională ; 
- Incursiune în evoluția conceptului de inteligență 

emoțională; 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Explicația; 

Dezbaterea; 

2h 

Hasson G., Inteligența 

emoțională, Edituta Meteor 

Publishing, București 2016, 

pag.15-25; 

Goleman, D.,et al., 

Inteligența emoțională- 

Mindfulness, Harvard 

Business Review Press, 

București Litera, 2019, 

pag.55-67; 

II. Emoțiile și dimensiunile lor 

- Conceptul de emoție ; 

- Dimensiunile emoției (fizică, 

comportamentală, cognitivă); 
- De unde vin emoțiile? 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda simulării 
Explicația; 

Dezbaterea; 

2h 

Hasson G., Inteligența 

emoțională, Edituta Meteor 

Publishing, București 2016, 

pag.28-31; 
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  Shapiro,L.,E.,Inteligența 

emoțională a copiilor, 

Editura Polirom, 2016, 
pp.21-32 

III Înțelegerea emoțiilor 
3.1 Identificarea, 

3.2 Înțelegerea, 

3.3 Utilizarea și 

3.4 Gestionarea emoțiilor 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Problematizarea; 

Învățarea prin 

descoperire; 
Studiu de caz 

2h 

Hasson G., Inteligența 

emoțională, Edituta Meteor 

Publishing, București 2016, 

pag.15-25; 

.IV Modele și teorii explicative ale inteligenței 

emoționale 
- Modelul propus de John D. Mayer și Peter 

Salovey; 

- Modelul propus de Reuven Bar-On; 

- Modelul propus de Daniel Goleman; 

- Modelul propus de Jeanne Segal; 

- Modelul propus de Carolyn Saarni 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Problematizarea; 

Învățarea prin 

descoperire; Studiu de 

caz; 

2h 

Turculeț, A., Inteligența 

emoțională-secretul 

profesorului pragmatic, 

Editura Presa Universitară 

Clujeană, Cluj, 2019, pp37- 

45; 
Goleman, D.,McKee, A., ., 

Boyatzis R.,.Inteligență 

emoțională în Leadership, 

Edituta Curtea Veche, 

București, 2007,pp.60-65 

V. Leadership și inteligență emoțională 
- Competențe emoționale- repere conceptuale; 

- Emoțiile pozitive și rezonanța organizațională; 

- Responsabilitatea emoțională a liderului- 

dimensiune fundamentală; 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Explicația; 

Dezbaterea; 

2h 
Goleman, D.,McKee, A., ., 

Boyatzis R.,.Inteligență 

emoțională în Leadership, 

Edituta Curtea Veche, 

București, 2007,pp.19-32 

VI. Liderul inteligent emoțional 

- Liderul rezonant; 

- Stiluri de lider; 

- Motivația schimbării; 

- Aplicarea și gestionarea schimbărilor în 

organizațiile inteligente din punct de vedere 

emoțional; 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Explicația; 

Dezbaterea; 

2h 

Goleman, D.,McKee, A., ., 

Boyatzis R.,.Inteligență 

emoțională în Leadership, 

Edituta Curtea Veche, 

București, 2007,pp.123-144 

Huy;Q., N.,, Emotions in 

strategic organization: 

Opportunities for impactful 

research,  in  Strategic 

Organization Journal , 10(3) 

240–247, 2012 https://journals 

sagepub.com/doi/pdf/ 

10.1177/1476127012453107 

VII Curs sinteză 

- Evaluarea cursului: 

- sesiune deschisa de feed-back și întrebări 

Conversația, explicaţia, 

dezbaterea, feedback 
2h 

Bibliografie obligatorie 

1. Goleman, D.,et al., Inteligența emoțională- Mindfulness, Harvard Business Review Press, București Litera, 

2019,; 

2. Goleman, D.,McKee, A., ., Boyatzis R.,.Inteligență emoțională în Leadership, Edituta Curtea Veche, București, 2007; 

 

Bibliografia recomandată 

3. Goleman, D., Inteligența emoțională . Cheia succesului în viață, Editura Curtea Veche, București 2001 

4. Harari, Y,N, 21 de lecții pentru secolul XXI, Editura Polirom, București, 2018, 

5. Huy;Q., N.,, Emotions in strategic organization: Opportunities for impactful research , in Strategic Organization 
Journal , 10(3) 240–247, 2012 https://journals sagepub.com/doi/pdf/ 10.1177/1476127012453107 

6. Hasson G., Inteligența emoțională, Edituta Meteor Publishing, București 2016; 

7. Shapiro,L.,E.,Inteligența emoțională a copiilor, Editura Polirom, 2016, 

8. Turculeț, A., Inteligența emoțională-secretul profesorului pragmatic, Editura Presa Universitară Clujeană, 

Cluj, 2019, 
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8.2 Seminar/ laborator/ proiect Metode de predare- 
învăţare 

Nr.ore/ 
Observaţii 

1. Organizarea seminarului: explicarea structurii, 

analiza tematicii și bibliografiei, explicarea 
modalităților de interacțiune de-a lungul activităților 

didactice de seminar. 

Dezbatere 

Problematizarea 
2h 

2 Importanța studierii Inteligenței emoționale 

Aspecte privind studierea IE în universități din 

America și Europa 

Dezbatere 

Problematizarea 
2h 

3. Ce sunt emoțiile și de unde vin emoțiile? 

Dimensiunile emoției 

Fișă de lucru 

Dezbaterea; Studiul de 

caz; Fișă de lucru 
2h 

Hasson G., Inteligența 

emoțională, Edituta Meteor 

Publishing, București 2016, 

pag.15-25; 

Goleman, D.,et al., 

Inteligența emoțională- 

Mindfulness, Harvard 

Business Review Press, 

București Litera, 2019, 
pag.55-67; 

4 . Identificarea, înțelegerea, utilizarea și gestionarea 

emoțiilor – aspecte ale inteligenței emoționale; 

 

Dezbatere Studiul de caz; 

Metoda jocurilor; 

Exercițiul 

2h 

Hasson G., Inteligența 

emoțională, Editura Meteor 

Publishing, București 2016, 

pag.28-31; 

Shapiro,L.,E.,Inteligența 

emoțională a copiilor, 

Editura Polirom, 2016, 
pp.21-32 

5. Analfabetismul emoțional- studiu de caz Dezbatere Studiul de caz; 

Exercițiul 
2h 

Goleman, D.,et al., 

Inteligența emoțională- 

Mindfulness, Harvard 

Business Review Press, 

București Litera, 2019, 
pag.55-67; 

6. Analiză comparativă a modele și teoriilor 

explicative ale inteligenței emoționale; 

Dezbatere; Exercițiul; 

Analiză text; 
2h 

Turculeț, A., Inteligența 

emoțională-secretul 

profesorului pragmatic, 

Editura Presa Universitară 

Clujeană, Cluj, 2019, pp37- 

45; 
Goleman, D.,McKee, A., ., 

Boyatzis R.,.Inteligență 

emoțională în Leadership, 
Edituta Curtea Veche, 

București, 2007,pp.60-65 

7. Modele și teorii explicative ale inteligenței 

emoționale 

 

Fișă model Feedback de 15 minute 

Studiul de caz; Metoda 

jocurilor; Exercițiul 

Dezbaterea 

4h 

Turculeț, A., Inteligența 

emoțională-secretul 

profesorului pragmatic, 

Editura Presa Universitară 

Clujeană, Cluj, 2019, pp48- 

54; 

Goleman, D., Inteligența 

emoțională . Cheia 

succesului în viață, Editura 

Curtea Veche, București 

2001 
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8.Analiza relației inteligență emoțională- leadership – 

studii de caz; 

Studiul de caz; Metoda 

jocurilor; Exercițiul 

Analiză text 

4h 
Goleman, D.,McKee, A., ., 

Boyatzis R.,.Inteligență 

emoțională în Leadership, 

Edituta Curtea Veche, 

București, 2007,pp.19-32 

9.Liderul inteligent emoțional -studiu de caz Studiul de caz; Exercițiul 

Analiză text 

2h 

Goleman, D.,McKee, A., ., 

Boyatzis R.,.Inteligență 

emoțională în Leadership, 
Edituta Curtea Veche, 

București, 2007,pp.19-32 

9.”Provocarea lui Aristotel„-studiu de caz Studiul de caz; Exercițiul 

Analiză text 
2h 

Goleman, D., Inteligența 

emoțională . Cheia 

succesului în viață, Editura 

Curtea Veche, București 

2001 

10.Inteligența emoțională a generației Z (nativii 

digitali); 

Studiul de caz; Exercițiul 

Analiză text 
2h 

Shapiro,L.,E.,Inteligența 

emoțională a copiilor, 

Editura Polirom, 2016, 
pp.343-360 

8.Seminar sinteză: analize, dezbateri, evaluarea 

activității de seminar, feedback din partea studenților 

referitor la curs per ansamblu. 

Analiza, dezbatere, 

feedback 
2h 

Bibliografie obligatorie 

• Goleman, D.,et al., Inteligența emoțională- Mindfulness, Harvard Business Review Press, București Litera, 

2019,; 

• Goleman, D.,McKee, A., ., Boyatzis R.,.Inteligență emoțională în Leadership, Edituta Curtea Veche, București, 2007; 

Bibliografia recomandată 

• Goleman, D., Inteligența emoțională . Cheia succesului în viață, Editura Curtea Veche, București 2001 

• Harari, Y,N, 21 de lecții pentru secolul XXI, Editura Polirom, București, 2018, 

• Huy;Q., N.,, Emotions in strategic organization: Opportunities for impactful research , in Strategic Organization 
Journal , 10(3) 240–247, 2012 https://journals sagepub.com/doi/pdf/ 10.1177/1476127012453107 

• Hasson G., Inteligența emoțională, Edituta Meteor Publishing, București 2016; 

• Shapiro,L.,E.,Inteligența emoțională a copiilor, Editura Polirom, 2016, 

• Turculeț, A., Inteligența emoțională-secretul profesorului pragmatic, Editura Presa Universitară Clujeană, 

Cluj, 2019, 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Disciplina Inteligență emoțională este o disciplină necesară oricărui student de la orice program de studii, 

deoarece prin intermediul acesteia, studenții își pot identifica, înțelege, utiliza și gestiona emoțiile, ceea ce 

condiționează eficiența adaptivă la solicitările diverse ale mediului și mai mult decât atât, reprezintă condiția 

pentru succesul școlar și profesional. 

Prin intermediul acestei discipline dezvoltăm la studenți atât competențele personale referitoare la 

autocunoaștere și stăpânire de sine , cât și competențele sociale care se concretizează într-o mai bună gestionare 

a relațiilor cu ceilalți cu care interacționăm. 

Dezvoltă în mod deosebit competențele transversale, ajutând la dezvoltarea spiritului de echipă și colaborare, 

conducând la cooperare și consolidarea echipei. 

Adaptarea la noul loc de muncă este mai facilă și mai eficientă în condițiile dezvoltării inteligenței emoționale. 

Facilitează de asemenea conducerea bazată pe inteligența emoțională, cultivând lideri care să genereze acea 

rezonanță emoțională ce permite oamenilor să se dezvolte. 
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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 Examen oral- 

Utilizarea corectă a conceptelor 

studiate 

Capacitatea de a aplica practică în 

cunoștințele însușite 

Capacitatea de a-și argumenta logic 

ideile 
Coerență și originalitate în exprimare 

Cerințe pentru nota 5 

-înțelegerea conceptelor de bază 

specifice  

Examen oral - 

 

Evaluare sumativă 

50% 

10.5 Seminar/ 

laborator/ proiect 

Activitate seminarii 

Intervenţii, prezentări, contribuţii 

(evaluare pe parcurs) 

Evaluare pe parcurs 

Nota de seminar este compusă 

din următoarele note: test cu 

itemi obiectivi  și semiobiectivi. 

intervenții active pe 

parcursul seminariilor 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă: 

Nota finală ca media ponderată de minim 5 realizată cu condiţia ambelor note componente de minim 5. Pentru a 

putea intra în evaluare în prima sesiune condițiile de intrare sunt prezența 75% (la seminar), 50% la curs. Pentru 

sesiunile de restanțe (datorită numărului insuficient de prezențe, există sarcini suplimentare, și anume: realizarea 

a două proiecte: unul privind modele și teorii explicative ale inteligenței emoționale și un altul privind relația 
inteligență emoțională- leadership. 

 

 

Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

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

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

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

Semnătură Decan 
.......................... 
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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 Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 

1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tehnici de muncă 

intelectuală 

Cod disciplina 

UCB.01.1.1.L.C.3.17 

2.2 Titularul activităţilor de curs Vîrtop Sorin-Avram 

2.3 Titularul activităţilor de seminar 

/laborator/proiect 

Vîrtop Sorin-Avram 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare* C 2.7 Regimul disciplinei** LC 
* 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 1 3.3 seminar/laborator/proiect 2 

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

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 

Tutoriat - 

Examinări - 

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

3.7 Total ore studiu individual 33   

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 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
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si

o
n
al

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
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 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 capacităţii de cunoaştere  şi aplicare practică în  rezolvarea   situaţiilor 

problemă specifice domeniului de licentă pe baza cunoaşterii şi aplicării 

tehnicilor de muncă intelectuală 

7.2 Obiectivele specifice • formarea competenţelor care vizează: 

• cunoaşterea şi înţelegerea  tehnicilor de muncă intelectuala ; 

• reflecţia critică şi constructivă cu privire la utilizarea tehnicilor de munca 

intelectuala pentru rezolvarea de probleme in domeniul de specializare  

• utilizarea adecvată de criterii şi metode pentru a aprecia calitatea şi limitele 

unor procese, programme, proiecte, metode, teorii pe baza utilizării tehnicilor de 

muncă intelectuala în domeniul de licență 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Nr. ore 

1. Activitatea intelectuală: De la învăţarea umană la educatia intelectuală. 

Cunoaştere şi metacognitiei. Modelul profesional de la novice la expert.    

(cu exemple pentru domeniile studentilor care uremaza acest curs - 

domeniile de licenta sunt precizate in fisa disciplinei) 

Prelegere și analogie 2 

2. Învăţarea în mediul educaţional: teorii ale invăţarii, strategii şi tehnici 

de învăţare. Stilurile de invatare. Invăţarea academica independenta. 

Strategii, tehnici si metode. 

Prelegere și analogie 2 

3. Lectura activă si contextuală. Metoda lecturii performante.Tehnica 

lecturii cu redactarea de text scris. 

Prelegere și analogie 2 

4. Analiza de text de la comentariu la analiza hermeneutică. Analiza de text 2 

5. Metode pe baza de elaborare de harti mentale si prin demonstratie. Prelegere și analogie 2 

6. Strategii privind dezvoltarea gândirii critice și strategii metacognitive. 

Monitorizarea întelegerii și tehnici mnemotehnice. 

modelare 2 

7. Igiena muncii intelectuale.    Activitatea profesională,  studiul științific 

și influența factorilor distractori si perturbatori. 

Analogie și administrare de 

chestionar 

2 

 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

Nr. ore 

1.Formele şi tipurile învăţării umane si legătura acestora cu mediul social, 

cultural,  educaţional si profesional  

analogie, analize comparative, 

lectura și analiza de text . 

2 

2.Forme şi tipurile  învăţării școlare și progresul învăţării pe parcursul 

nivelelor de școlaritate în cadrul sistemului educational.  

modelare, analiza comparativă 2 

3.Invăţarea academică. Particularităţile studentului și stilurile de învăţare.  ( 

vizionare și analiza documentar : Piaget on Piaget -  youtube) 
Vizionare documentar:  Piaget 

onPiaget / Epistemologia 

genetică -

https://www.youtube.com/watch?

v=1rRFtzYvGqE 

2 

4.Organizarea învățării. Autocunoaștere a resurselor individuale și 

autoorganizarea  învăţarii. 

demonstrație 2 

5.Strategii, metode si tehnici de  muncă intelectuală. analiza si analogie 2 

6.Lectura activă  ( lectură:  Platon(1986): Republica - Mitul peșterii. Editura 

Științifică și Enciclopedică, București.Vizionare documentare youtube: 

Analogy of the cave) . 

lectura , analiza de text (  
https://totusilectura.blogspot.com/2

011/02/platon-mitul-pesterii.html ) 

2 

https://totusilectura.blogspot.com/2011/02/platon-mitul-pesterii.html
https://totusilectura.blogspot.com/2011/02/platon-mitul-pesterii.html


7.Lectura contextuală ( Descartes:  Discurs despre  metoda de a ne conduce 

bine rațiunea și a căuta adevărul în științe. Editura Academiei Române, 

București. 1990; Constantin Noica: Despre Mathesis sau buciriile simple. 

Editura Humanitas, București, 1992)  

lectură și analiză de text – analiza 

contextuala, filologică, logico-

structurală. 

Analiza resurselor conform 

recomandarilor UNESCO- ghid 

pentru aplicarea practicilor 

educaționale deschise in timpul 

pandemiei de coronavirus mai 

2020 

https://inaco.ro/ghid-unesco-

despre-practici-si-resurse-

educationale-deschise/ 

 

2 

8.Analiza de text și hermeneutică lectură și analiză de text  2 

9.Redactarea textelor știițifice. Eseul științific. Lectură și analiză de texte 2 

10.Hărtile mentale  demonstratie 2 

11.Strategii pentru dezvoltarea gândirii critice. analogie  2 

12.Metacognitia.  Monitorizarea înțelegerii analogie 2 

13.Monitorizarea înțelegerii si tehnici mnemotehnice. demonstratie 2 

14.Succes și insucces în învățare   Discuti si analize pe grupe privind  

propria învăţare  

2 

Bibliografie obligatorie: 
Cerghit, I.(2002) Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii. Editura Aramis, Bucureşti, ( contine referinte despre sisteme 
de instruire si actiunea care sta la bază acestora : informatia, interactiunea etc.) 

Cerghit, I.(2006): Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi. 
Cristea, S.(2005). Teorii ale învăţării. Modele de instruire. Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti. 

 Dewey, J.(1977): Trei scrieri despre educaţie . Editura Didactica si Pedagogică, Bucureşti. 

 Dewey, J.(1972):  Democratie si educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, București. 
Iucu, R.(2002) : Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative. Editura Polirom, Iaşi.  (contine teorii invatarii, rolul etapelor in invatare si a diferitelor  

procese psihice de exemplu memoria ) 

Gardner, H., Mintea disciplinată. Editura Sigma, Bucureşti, 2005. 
Gardner, H., Mintea umană.Cinci ipostaze pentru viitor. Editura Sigma, Bucureşti, 2007. 

Gardner, H., Mihaly Csikszentmihalyi, William Damon, Munca bine făcută. Editura Sigma, Bucureşti, 2005. 

Momanu, M.(2002), Teoria educaţiei. Editura Polirom, Iaşi, ( capitolul  Despre Educatia intelectuala) 
Macavei, E., Teoria educaţiei, vol. I-II. Editura Aramis, Bucureşti, 2002.( capitolul despre educatia intelectuala)  

Joiţa, E.(2002): Educaţia cognitivă. Editura Polirom, Iaşi. 

Joiţa, E.(2002) : Instruirea constructivistă – o alternativă. Fundamente. Strategii. Editura Aramis, 
Ion Negreţ - Dobridor(2006): Didactica Nova. Editura Aramis, Bucureşti(Conţine referinte la elaborarea unui program de studiu individual), Bucureşti.     

Neacşu I., Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării. Editura Polirom, Iaşi. 2010. 

Neacsu, I. (2015): Metode şi tehnici de învăţare eficienta. Fundamente si practice de success. Editura Polirom, Iasi. 
Neacsu, I.(2006): Invăţarea academică independentă. Ghid metodologic. Editura Universitatii din Bucuresti.  

Neacşu, I., Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1990 

Educaţie şi dezvoltare”, Editori: Valentin Dogaru-Ulieru, Luminiţa Drăghicescu, Manualul proiectului POSDRU / 87/ 1.3/S/ 62651 ISBN 978 - 606-8229-
05-8 cod Biblioteca Naţională 371  

Modulul A: Abilitare curriculară, Publishing: Fundaţia - Editura Scrisul Românesc, Craiova. August 2011 - Editură recunoscută CNCS IS nr. 266 

Vîrtop Sorin-Avram: Cap. I: „ Educaţia în societatea cunoaşterii”, pag. 19 -42  
Vîrtop Sorin-Avram:Modulul B: Instruire diferenţiată. Cap. III. Vîrtop Sorin-Avram: „Inteligenţă şi instruire diferenţiată”, pag. 313 -330. 

Bibliografie facultativă: 

Descartes:  Discurs despre  metoda de a ne conduce bine rațiunea și a căuta adevărul în științe. Editura Academiei Române, București. 1990. 
Noica, Constantin: Despre Mathesis sau bucuriile simple. Editura Humanitas, București, 1992. 

Platon – Opere complete, vol. 5. Republica. Editura Științifică București. 

 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Tehnicile de munca intelectuală susţin formarea şi dezvoltarea competenţelor generale, specifice şi transversale,  

a valorilor şi atitudinilor corespunzătoare domeniului de specialitate  dezvoltând competente specific invăţării pe 

tot parcursul vietii si promovând o învatare activă necesară provocărilor din domeniilor profesionale în cadrul 

societăţii cunoaşterii. 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota finalã 

10.4 Curs            Nivelul de  analiza și utilizare al conceptelor, teoriilor, 
tehnicilor de muncă intelectuală cu raportare la un exemplu 

din domeniul de licență  

Chestionar  si/sau fișe de 
activitate/ reflecție 

40% 

https://inaco.ro/ghid-unesco-despre-practici-si-resurse-educationale-deschise/
https://inaco.ro/ghid-unesco-despre-practici-si-resurse-educationale-deschise/
https://inaco.ro/ghid-unesco-despre-practici-si-resurse-educationale-deschise/


10.5 Seminar/laborator Capacitatea de analiza si sinteza a întelegerii și rezolvării de 

probleme în situatii diverse specifice domeniului de licentă 

prin utilizarea tehnicilor de muncă intelectuală 

Eseu și fișe de activitate/ reflecție 40% 

10.6 Colcviu Prezentarea eseului si operaționalizarea corectă a conceptelor 
cheie și a tehnicilor de muncă intelectuală și răspuns la 

întrebările care intervin ca urmare a  prezentării eseului 

elaborate 

Prezentare eseu și evaluare orală 20% 

10.6 Standard minim de performanţã                                                        
Standarde minime pentru nota 5:  

Nota 5(cinci) se acordă pentru realizarea eseului(elaborare şi susţinerea acestuia în cadrul colocviului) + răspunsul corect la una din întrebări. 

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 
Nota 10(zece) se acordă pentru : 

pentru realizarea eseului(elaborare şi susţinerea acestuia în cadrul colocviului)  şi răspunsul corect la toate întrebările care intervin în cadrul colocviului. 

Nota finală: 
• Chestionar și sau fise de activitate 40 % 

• eseu ( 500 cuvinte) 40% 

• prezentare si susţinerea eseului în cadrul colocviului  20% 
Pentru situația de pandemie și evaluare on-line – portofoliu educational transmis on-line care conține eseul și cel puțin o fișă de reflecție sau activitate.  

- eseu – 40 % 

- cel puțin o fișă de activitate sau reflecție recomandate la curs și seminar – 40% 
- susținerea lucrărilor în cadrul colocviului 20% 

Data avizării în departament                            Semnătura titularului de curs                              Semnătura                         

                                                                                                                                    titularului de seminar/ laborator/ proiect       

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

.                                                                                                                                              

  

       Semnătura directorului de departament 

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

Semnătură Decan 

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

 

 
 

 

 


