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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 Adminsitrație 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 Planificare strategică Cod  UCB.01.1.1.O.D.5.1 

2.2 Titularul activităţilor de 

curs 

Lect. univ. dr. Alecsoiu Olivia 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Lect. univ. dr. Alecsoiu Olivia 

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

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

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 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 23 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11 

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 • 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 

Calculatoare conectate la Internet;. 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept si Adminsitratie Publică 
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6. Competenţe 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. 

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

cu respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale;  

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

în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală;  

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și 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 competenţelor mangeriale necesare înțelegerii și practicării 

unui proces de planificare strategică la nivelul administrației publice. 

Dezvoltarea capacităţii de a elabora și implementa strategii în 

condițiile economiei bazate pe cunoștințe care să faciliteze creșterea 

performanțelor manageriale și economice în instituțiile publice. 

7.2 Obiectivele specifice • Înţelegerea conceptelor, teoriilor şi principiilor fundamentale 

specifice planificării strategice și utilizarea lor adecvată în 

comunicarea profesională la nivelul structurilor admimistrative 

pentru inserția profesională în instituții publice; 

• Elaborarea și aplicarea instrumentelor strategice de dezvoltare 

instituțională în domeniul administrației publice în scopul adaptării la 

noile condiții ale mediului care este într-o continuă și dinamică 

schimbare; 

• Stabilirea, dezvoltarea și implementarea unor strategii 

comunicaționale în domeniul administrației publice pentru rezolvarea 

unor probleme în mod cooperant, flexibil și efficient 

• Analiza proceselor de planificare strategică la nivelul instituțiilor 

publice; 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr.ore/ 

Observaţii 
I. Strategia organizației.                                                     

1.1  Conceptul de strategie;  

1.2. Scurtă incursiune retrospectivă;  

1.3Necesitatea elaborării de strategii la nivelul organizației; 

 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

4h 

II. Strategia și principalele sale caracteristici pentru sectorul public; 

2.1 Analiza-diagnistic, prima etapă în elaborarea strategiilor în sectorul 

public 

2.2 Fixarea obiectivelor strategiei, o misiune provocatoare în sectorul 

public; 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

2h 

III. Componentele strategiei la nivelul instituțiilor publice sau 

autorităților publice;                                                

3.1.Abordări variate ale anatomiei strategiei; 

3.2. Misiunea instituțiilor publice sau autorităților publice; 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

4h 
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3.3.Obiectivele fundamentale; 

3.4. Opțiunile strategice; 

3.5. Resursele; 

3.6.Termenele; 

3.7. Avantajul competitiv 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

IV. Clasificarea strategiilor în sectorul public                                                                                

4.1. Strategii in funcție de sfera de cuprindere; 

4.2. Strategii in funcție de gradul de participare al organizațiilor la 

elaborarea strategiei;  

4.3. Strategii in funcție de dinamica principalelor obiective încorporate; 

4.4. Strategii in funcție de tipul, obiectivele și  natura abordărilor; 

4.5 Strategii in funcție de natura viziunii, obiectivelor și mijloacelor 

încorporate. 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

2h 

V.  Determinanții strategiei în sectorul public                                                                                                                               

5.1. Abordări ale condiționării strategiei; 

5.2. Determinanții contextuali (exogeni) ai organizației; 

5.3. Determinanții interni (endogeni) ai organizației; 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

2h 

VI. .  Deținătorii de interese și  strategia organizației  în instituțiile 

publice și autoritățile publice     

6.1. Stakeholderii instituțiilor publice; 

6.2.  Implicarea deținătorilor de interese în realizarea cu succes a strategiei 

organizației 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

2h 

VII. Planificare strategică  în instituțiile publice și autoritățile publice     

7.1 Planificare strategică-concept 

7.1.Necesitatea planificării strategice;  

 

 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

4h 

VIII . Forme de planificare strategică în instituțiile publice și 

autoritățile publice    .                                             

8.1 Forme de planificare strategică; 

8.2 Etapele planificării strategice; 

 

 

 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

2h 

IX Modele de planificare strategică în instituțiile publice și 

autoritățile publice     .                                                                                                     

9.1Noile modele de strategii- tendințe; 

9.2. Strategii bazate pe cunoștințe ; 

 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

4h 

X. Particularități ale utilizării modelelor  

strategice pentru organizațiile  publice din România;                                                              

2h                                                             

10.1.Decizii strategice; 

10.2.Modele de procese de decizie strategică 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

2h 

Bibliografie obligatorie: 

1. Alecsoiu O., Planificare strategica –Notite de curs, disponibil la biblioteca FSADAP  

2. Ivan Valentina, Potcovaru Ana – Mădălina, Planificare strategică în sectorul public, Editura 

ASE, București, 2019  

3. Jaliu Dragoș, Planificarea strategică în administrația publică, Editura Economica, 2013 

 

Bibliografie facultativă:  

4. Hinţea C., Hudrea A., Planificare strategică, Editura Tritonic, Cluj-Napoca, 2013; 

5. Tanțău Adrian Dumitru, Management strategic. De la teorie la practica, Editura   C.H.Beck, 2011 

https://www.librariaboema.ro/autor/dragos-jaliu--i10736
https://www.librariaboema.ro/autor/adrian-dumitru-tantau--i4948
https://www.librariaboema.ro/editura/chbeck--i463


 4 

6. Todorut A., Management strategic-Perspective teoretice și practice, Editura Pro Universitaria, 

Bucuresti, 2014 

7. Henry Mintzberg, Ascensiunea și declinul planificării strategice, Editura Publica, București, 

2008 

8. Nicolescu, O.,Nicolescu,C., Organizația și managementul bazat pe cunoștințe, -Editura Pro 

Universitaria, București, 2011 

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

10. .xxx      Revista- „Calitatea –acces la succes”, anul 111, nr.7-8, ,2015,2016 

11.  Xxx,       Revista Economie, Seria Management, vol.XIV,  Issue1, 2015,2016 

12. Xxx,     Revista Administratie Si Management Public (AMP) ,2015,2016 

13. http://www.icc.ro/sites/default/files/files/strategie_dezvoltare/SDD- accesat 18 septembrie 2022 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  
Analiza componentelor strategiei  în sectorul public   –studiu de caz.                                                            

 

Exercițiul 

Analiza de text 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 

Exemplificare tipologii de strategii;                                                                                 Exercițiul 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 

Analiza Strategiei de dezvoltare a județului Gorj- studiu de caz Exercițiul 

Analiza de text 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Metoda simulării 

Studiul de caz 

2 

Elaborarea unei strategii la nivelul unei componente a Primăriei Exercițiul 

Analiza de text 

Conversația euristică 

Studiul de caz 

2 

Planificare strategică- studii de caz                                                    Exercițiul 

Analiza de text 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Demonstrația 

Studiul de caz 

2 

Modele de procese de decizie strategică – studiu de caz                   Exercițiul 

Analiza de text 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 

Rolul stakeholderilor în elaborarea strategiei organizației  - joc de rol;    Exercițiul 

Analiza de text 

Conversația euristică 

Problematizarea 

Studiul de caz 

Exercițiul 

2 

Bibliografie obligatorie: 

1. Alecsoiu O., Planificare strategica –Notite de curs, disponibil la biblioteca FSADAP  

2. Ivan Valentina, Potcovaru Ana – Mădălina, Planificare strategică în sectorul public, Editura 

ASE, București, 2019  

3. Jaliu Dragoș, Planificarea strategică în administrația publică, Editura Economica, 2013 

Bibliografie facultativă:  

4. Hinţea C., Hudrea A., Planificare strategică, Editura Tritonic, Cluj-Napoca, 2013; 

5. Tanțău Adrian Dumitru, Management strategic. De la teorie la practica, Editura   C.H.Beck, 2011 

6. Todorut A., Management strategic-Perspective teoretice și practice, Editura Pro Universitaria, 

Bucuresti, 2014 

7. Henry Mintzberg, Ascensiunea și declinul planificării strategice, Editura Publica, București, 

http://www.icc.ro/sites/default/files/files/strategie_dezvoltare/SDD-
https://www.librariaboema.ro/autor/dragos-jaliu--i10736
https://www.librariaboema.ro/autor/adrian-dumitru-tantau--i4948
https://www.librariaboema.ro/editura/chbeck--i463
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2008 

8. Nicolescu, O.,Nicolescu,C., Organizația și managementul bazat pe cunoștințe, -Editura Pro 

Universitaria, București, 2011 

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

10. .xxx      Revista- „Calitatea –acces la succes”, anul 111, nr.7-8, ,2015,2016 

11.  Xxx,       Revista Economie, Seria Management, vol.XIV,  Issue1, 2015,2016 

12. Xxx,     Revista Administratie Si Management Public (AMP) ,2015,2016 

13. http://www.icc.ro/sites/default/files/files/strategie_dezvoltare/SDD- accesat  18 septembrie 2022 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

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

situaţii, procese, proiecte asociate domeniului. 

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

managementului strategic; 

• Dezvoltarea capacității  de a determina importanța managementului strategic la nivelul instituțiilor 

publice; 

• Formularea și aplicarea de strategii pentru dezvoltarea instituțională în vederea dezvoltării gândirii 

prospective și proiective care începe să constituie o caracteristică pentru instituțiile moderne; 

• Derularea unui proces strategic modern la nivelul instituțiilor publice, astfel încât să facă față 

provocărilor și schimbărilor din mediul extern; 

• Formarea unui comportament responsabil  privind derularea proceselor strategice pentru dezvoltarea 

instituțională. 

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

 

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

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Cunoștințe însușite ; 

- Utilizarea corectă a conceptelor studiate; 

- Capacitatea de a-și argumenta logic ideile; 

- Coerență și originalitate în exprimare 

Cerințe pentru nota 5 

-explicarea conceptului de strategie; 

- explicarea conceptului de management strategic. 

-cunoaşterea componentelor strategiei; 

- enumerarea principalelor tipuri de strategii 

 

Examen scris- 

 

Evaluare sumativă 

la sfârşitul 

semestrului 

70% 

10.5 Seminar/ 

laborator/ proiect 

Activitate seminarii, răspunsuri, participare, rezolvare de 

probleme (se poate  puncta și prezența la activități) 

Evaluare scrisă și 

orală 

30% 

10.5 Standard  minim de performanţă 

• Întocmirea unei strategii la nivelul instituțiilor și autorităților publice; 

• Sa dovedeasca insusirea minima a materiei 

  

Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

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

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

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

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

 

http://www.icc.ro/sites/default/files/files/strategie_dezvoltare/SDD-
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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  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 publice Cod disciplină 

UCB.01.1.1.O.D.5.3 

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

2.3 Titularul activităţilor de seminar - 

2.4.Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare* E  2.7. Regimul disciplinei** 
OD 

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

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

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

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

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

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

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

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 72   

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 

    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        -nu este cazul 

4.2 de competenţe        -nu este cazul 

 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

echipament de predare multimedia 

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului  

 

 

 

 

 

 

 

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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CP4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională.  

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

flexibil și eficient. 

    

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

respectarea principiilor deontologiei profesionale.  

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

echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.  

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

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

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

      Cursul urmărește să introducă studenții în studiul analizei de 

politici publice. Cursul analizează diferite metode de identificare și 

structurare a problemelor de politică publică, stabilirea şi analiza 

alternativelor de soluţionare, metode de comunicare a rezultatelor 

analizei cât şi aspecte privind principalele modele teoretice legate 

domeniul analizei de politică publică. 

7.2 Obiectivele specifice 

       Prezentarea și discutarea conceptelor fundamentale în domeniul 

analizei de politică publică;  Prezentarea principalelor modele teoretice 

cu relevanţă în domeniul analizei de politică publică;  Dezvoltarea unor 

abilități specifice pentru realizarea unei analize de politici publice 

(identificare corectă a problemelor, colectare și analizarea datelor, 

prezentarea clară și succintă a informațiilor relevante, identificarea de 

soluții, argumentarea unui propuneri de politici publice, munca în 

echipă, realizarea unei prezentări, redactarea unui text după rigori 

academice). 

  

 8. Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare Observații Nr. ore 

1.  Prezentarea cursului și a temelor care 

vor fi discutate, precum și a modului 

de evaluare. Consideraţii generale 

asupra politicilor publice 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

3 

2  Analiza politicilor publice. Modele de 

analiză a politicilor publice 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare, 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

4 

3  Actori în procesul de elaborare a 

politicilor publice. Tipologia politicilor 

publice 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare, 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

2 

4 Ciclul politicilor publice. Definirea 

problemelor de politici publice şi 

înscrierea pe agendă 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare, 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

3 



 3 

timpul predării 

5.  Metode folosite în procesul de 

formulare a politicilor publice 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

3 

6. Identificarea alternativelor. Metode de 

identificare a alternativelor. Selectarea 

alternativelor în vederea evaluării 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

4 

7.  Formularea politicilor și luarea 

deciziilor 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

3 

8. Implementarea, monitorizarea și 

evaluarea politicilor publice 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

4 

9.  Recapitularea conceptelor predate la 

curs și pregătirea pentru examen. 

Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

2 

Bibliografie obligatorie curs 

1. Holt Alina Georgiana,  Politici publice - suport de curs 

2. Popescu Luminița Gabriela, Politici publice-Ediția a treia, Editura Economică, București, 2020 

Bibliografie opţională curs 

1. Popescu,Luminița Gabriela, Politici publice, Ediția a II-a, Ed. Economică, 2005; 

2. Bondar Florin, Politici publice şi administraţie, Editura Polirom, București, 2007; 

3. Crăciun Claudiu ş.a., Managementul politicilor publice, Editura Polirom, București, 2008; 

4. Cerkez Mirela, Politicile publice: succes sau eșec? Un ghid al modelelor de evaluare, Editura Institutul European, 

Iaşi, 2012; 

5. Cerkez Şerban, Grupurile de interese şi politicile publice: modele de agregare a politicilor publice, Editura Polirom, 

Iaşi, 2010; 

6. Miulescu Nicoleta, Politici publice, Editura Universul Juridic, București, 2009 

7. Institutul  pentru  Politici  Publice  Bucureşti, Manual  de  politici  publice,  Editura Economică, Bucureşti,  2009 

8. Popescu Luminița Gabriela, Administrație și politici publice, Editura Economică, București, 2006 

9. Popescu, Luminița Gabriela, Politici publice, ediția a II-a, Ed. Economică, 2005 

10. Dorina Ticu, Politicile publice. Raționalitate și decizie în spațiul administrativ, Editura Meridiane Publishing, Iași, 

2014 

11. Gabriela Pohoață, Politici publice. Teorie si practica, Editura Pro Universitaria, București, 2017 

12. Moraru Adrian, Bondar Florin, Alexandru Violeta, Manual de politici publice. Ediția a II-a, Institutul pentru Politici 

Publice, București, 2019 

   

 



 4 

  9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

- Furnizarea de cunoștințe solide asupra procesului politicilor publice – de la elaborarea acestora până la 

punerea lor în aplicare și evaluarea acestora 

- Asigurarea unor cunoștințe temeinice asupra procesului decizional în guvernarea multinivel 

- Formarea capacității de investigare a oricărui tip de politică publică și de identificare a instrumentelor 

manageriale cele mai potrivite pentru punerea sa în aplicare 

 

   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  
 

90% 

Participarea la cursuri şi implicarea în 

discuţiile pe marginea tematicii aferente 

fiecărui curs 

 10% 

10.5 Seminar/laborator    

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

 



 

 

 

 

 

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 Elemente de urbanism     UCB.01.1.1.O.S.5.4 
2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Delia - Georgiana Semenescu 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Dr. Delia - Georgiana Semenescu 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare* Ex 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 notițe 25 
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 58  
3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 
 

4. Precondiții (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 

CP1 Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor 

administrative pentru inserția profesională în instituţii publice şi/sau private 

CP4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională.  

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

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

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

principiilor etice şi a deontologiei profesionale. 

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

echipă, prin dezvoltarea capacităţilor comunicare interpersonală. 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  
Cunoștințe corespunzătoare despre urbanism  

Studentul va obţine cunoştinţe utile in domeniul legislaţiei Construcţiilor, 

Arhitecturii, Urbanismului si Amenajării Teritoriului pentru activitatea in aceste 

domenii  

Studenții sunt informați și pregătiți în domeniul vast  

al evoluției și dezvoltării urbane, respectiv a urbanismului și amenajării 

teritoriale putând interpreta și legislația în domeniu. 

7.2 Obiectivele specifice În urma participării la cursuri, studenții vor putea dobândi abilităţi de înțelegere 

și explicare a fenomenelor economice, juridice și sociale ce influențează 

evoluția dezvoltării locale, dezvoltării naționale și internaționale din punct de 

vedere tehnic, precum și înțelegerea și recunoașterea elementelor specifice 

disciplinei și cu ajutorul unui limbajului specific. 
 

8. Conținuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
1. Noțiuni introductive despre amenajarea teritoriului și 

urbanism 

prelegere 2 

2. Domeniul  de activitate – amenajarea teritoriului și 

urbanismul 

prelegere 2 

3. Atribuţii ale autorităţilor administraţiei publice – atribuțiile 

administrației publice centrale 

 

 

prelegere 2 

4. Atribuţii ale autorităţilor administraţiei publice - 

atribuțiile administrației publice județene și locale 

prelegere 4 

5. Certificatul de urbanism prelegere 2 

6. Autorizația de construire/desființare prelegere 2 

7. Documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism – 

documentații de amenajare a teritoriului  (PATZ, PATJ) 

- documentații de urbanism (PUG, PUZ și PUD) 

prelegere 4 

8. Participarea publicului la activitățile de amenajare a 

teritoriului și de urbanism 

prelegere 4 

9. Așezările informale prelegere 4 

10. Elemente de dreptul urbanismului în Uniunea 

Europeană 

prelegere 2 

Bibliografie obligatorie 



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

ulterioare. 

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de 

elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism din 26.02.2016, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, cu modificările și completărilor ulterioare. 

Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil. 

Bischin R., Elemente de dreptul urbanismului în România și Uniunea Europeană, Legislație, doctrină și 

jurisprudență, Editura C. H. Beck, București, 2016, p. 2 – 36; 36 – 60; 64 – 185; 185 – 202. 

Duțu M., Dreptul urbanismului, Ediția a V-a, Editura Economică, București, 2010 

Constituția României 
Parlagi A., Dicționar de administrație publică, Editura Economică, București, 2004. 
Matei L., Strategii de dezvoltare economică locală, Editura Economică, Bucureşti, 2004. 

Bibliografie facultativă  

Constituția României 
Delia – Georgiana Semenescu, The object of urban planning certificate, publicat în Analele Universității 

„Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Litere și Științe Sociale, nr. 3/2016, Editura ”Academica 

Brâncuși” Tg.- Jiu, ISSN- L 1844-6051, ISSN 2344-3677, pag.  34-38. 

Delia – Georgiana Semenescu, Tools used in urban development and planning, publicat în Analele 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Litere și Științe Sociale, nr. 4/2016, Editura 

”Academica Brâncuși” Târgu Jiu, ISSN 2344-3677, ISSN-L 1844-6051, pag. 128 – 131. 

Delia – Georgiana Semenescu, The main objectives of urban planning activity, publicat în Analele 

Universității ”Constantin Brâncuşi” din Tg.-Jiu, Seria Litere și Ştiinţe Sociale, nr. 3/2017, Editura 

”Academica Brâncuși” Tg.-Jiu, ISSN 2344 – 3677, ISSN-L 1844 – 6051, p.23-28. 

Delia – Georgiana Semenescu, Landscaping and urban planning, publicat în Analele Universității 

”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Supliment nr.1/2019, Seria Litere și Ştiinţe Sociale, Editura 

”Academica Brâncuși Târgu Jiu, ISSN 2457 – 4775, ISSN – L 2457 – 4775, p. 119 – 123. 

Delia – Georgiana Semenescu, Validity of the urbanism certificate and of the construction – demolition 

authorization, publicat în Analele Universității ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Supliment nr nr. 

2/2019, Seria Litere și Ştiinţe Sociale, Editura ”Academica Brâncuși Târgu Jiu, ISSN 2344 – 3677, p. 

173 – 179. 

Bădescu. C., Alexandru I., Introducere in studiul procesului de cooperare interregională, Editura Sylvi, 

București,1996. 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  
1.Noțiuni introductive; Teritoriul României – parte a avuției 

naționale; Gestionarea spațială a teritoriului României; 

Activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism – 

prezentare generală; Scopul activității de amenajare a 

teritoriului și urbanismului 

Explicație 
Dezbatere 

2 

2. Activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism la 

nivel național este coordonată de Guvern 
Explicație 
Dezbatere 

2 

3. Consiliul Județean – coordonator al activității de 

amenajare a teritoriului și de urbanism, la nivel județean; 

Consiliul local - coordonator al activității de amenajare a 

teritoriului și de urbanism, la nivel  de UAT 

Explicație 
Dezbatere 

2 

4. Documentele necesare emiterii Certificatului de 

urbanism, respectiv Autorizației de construire/desființare: 

emitere, scop, solicitant, redactare, semnare, înregistrare, 

Explicație 
Dezbatere 

4  



eliberare, valabilitate, prelungire termen de valabilitate, 

asigurarea caracterului public 

5. - Documentații de amenajare a teritoriului  (PATZ, 

PATJ); 

- Documentații de urbanism (PUG, PUZ și PUD);  

Evoluția și importanța lor 

Explicație 
Dezbatere 

2 

6. Publicul – participare și implicare în activitățile specifice 

amenajării teritoriului și urbanismului; așezările informale 
Explicație 
Dezbatere 

2 

Bibliografie obligatorie 

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

ulterioare. 

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de 

elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism din 26.02.2016, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, cu modificările și completărilor ulterioare. 

Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil 

Delia – Georgiana Semenescu, The object of urban planning certificate, publicat în Analele Universității 

„Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Litere și Științe Sociale, nr. 3/2016, Editura ”Academica 

Brâncuși” Tg.- Jiu, ISSN- L 1844-6051, ISSN 2344-3677, pag.  34-38. 

Delia – Georgiana Semenescu, Tools used in urban development and planning, publicat în Analele 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Litere și Științe Sociale, nr. 4/2016, Editura 

”Academica Brâncuși” Târgu Jiu, ISSN 2344-3677, ISSN-L 1844-6051, pag. 128 – 131. 

Delia – Georgiana Semenescu, The main objectives of urban planning activity, publicat în Analele 

Universității ”Constantin Brâncuşi” din Tg.-Jiu, Seria Litere și Ştiinţe Sociale, nr. 3/2017, Editura 

”Academica Brâncuși” Tg.-Jiu, ISSN 2344 – 3677, ISSN-L 1844 – 6051, p.23-28. 

Delia – Georgiana Semenescu, Landscaping and urban planning, publicat în Analele Universității 

”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Supliment nr.1/2019, Seria Litere și Ştiinţe Sociale, Editura 

”Academica Brâncuși Târgu Jiu, ISSN 2457 – 4775, ISSN – L 2457 – 4775, p. 119 – 123. 

Delia – Georgiana Semenescu, Validity of the urbanism certificate and of the construction – demolition 

authorization, publicat în Analele Universității ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Supliment nr nr. 

2/2019, Seria Litere și Ştiinţe Sociale, Editura ”Academica Brâncuși Târgu Jiu, ISSN 2344 – 3677, p. 

173 – 179. 

Bădescu. C., Alexandru Ioan, Introducere in studiul procesului de cooperare interregională, Editura Sylvi, 

București,1996 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

▪ Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor variate tipuri de 

concepte, situații, procese asociate domeniului. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 



10.4 Curs 1. Cunoștințele  însușite  

2. Utilizarea corectă a conceptelor 

studiate 

3. Capacitatea de a-și argumenta logic 

ideile 

4. Coerență în exprimare 

Examen oral 80% 

10.5 Seminar Activitate seminarii   20% 

  
10.6 Laborator    
10.7 Proiect    
10.8 Standard minim de performanţă 

- Să dovedească însușirea minimă a materiei 

- Activitate la seminar 
Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

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

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

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 

 
1. Date despre program 

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

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Elemente de dreptul familiei 

şi acte de stare civilă 
Cod disciplină: 

UCB.01.1.1.O.S.5.5. 
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 III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare* E 2.7 Regimul disciplinei** OS 
* E/ C/ V -  Examen/Colocviu /Verificare conform cu planul de învăţământ  

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

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

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

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

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

Distribuţia fondului de timp  ore 

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

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 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  
- cunoaşterea şi însuşirea de către studenţi a instituţiilor specifice  dreptului 

familiei; 

- cunoaşterea şi însuşirea de către studenţi a reglementărilor referitoare la actele 

de stare civilă. 
7.2 Obiectivele specifice - cunoaşterea instituţiei juridice a căsătoriei  

- cunoaşterea gradelor de rudenie şi afinitate 

- cunoaşterea reglementărilor legale privind filiaţia şi adopţia, precum şi obligaţia 

legală de întreţinere 

- explicarea regulilor care guvernează întocmirea actelor de stare civilă 

- descrierea operaţiunilor care se realizează în etapa înscrierii menţiunilor în 

actele de stare civilă 

- descrierea operaţiunilor de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare 

civilă. 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 
Nr. Ore / 

Observaţii 
Noţiuni generale despre familie şi dreptul familiei. Noţiunea, 

caracterele şi funcţiile familiei. Noţiunea, obiectul şi izvoarele dreptului 

familiei. Principiile generale ale dreptului familiei. 

Prelegere 2 

Căsătoria - Încheierea căsătoriei: Condiţiile de fond pentru încheierea 

căsătoriei; Formalităţile pentru încheierea căsătoriei; Formalităţile 

ulterioare încheierii căsătoriei. 

Prelegere 2 

Efectele căsătoriei: Drepturile și îndatoririle nepatrimoniale ale soților; 

Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților – Precizări prealabile 

privind regimul matrimonial; Când produce efecte regimul matrimonial; 

Fundamentul regimului matrimonial; Principiile regimului matrimonial; 

Gestionarea patrimoniului comun; Convenția matrimonială.  

Regimurile matrimoniale – Regimul matrimonial al comunității legale; 

Regimul matrimonial al separației de bunuri; Regimul matrimonial al 

comunității convenționale. 

Prelegere 4 

Nulitatea căsătoriei: Nulitatea absolută a căsătoriei; Nulitatea relativă a 

căsătoriei; Efectele nulităţii căsătoriei. 

Prelegere 2 

Încetarea şi desfacerea căsătoriei. Încetarea căsătoriei: cazurile de 

încetare a căsătoriei; efectele încetării căsătoriei. Desfacerea căsătoriei: 

cazurile de divorţ; efectele divorţului cu privire la raporturile 

nepatrimoniale şi patrimoniale dintre soţi; efectele divorţului cu privire 

la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori. 

Prelegere 2 

Rudenia şi afinitatea: Rudenia - noţiune, clasificare; gradele, întinderea 

şi efectele rudeniei; dovada şi durata rudeniei. Afinitatea - noţiunea, 

gradele şi durata afinităţii; dovada şi efectele afinităţii. Filiaţia: Aspecte 

generale privind filiaţia; Filiaţia faţă de mamă; Filiaţia faţă de tată; 

Reproducerea umana asistată medical cu terţ donator; 

Situaţia legală a copilului. 

Prelegere 4 

Adopţia – Aspecte introductive: Noţiune, Principii, Adopția 

internațională; Condițiile de fond ale adopției; Procedura adopției; 

Prelegere 2 



Efectele hotărârii judecătorești de înființare a adopției; Încetarea adopției 

Autoritatea părintească – Noţiune, Principii; Drepturile şi îndatoririle 

părinteşti; Exercitarea autorităţii părinteşti; Decăderea din exerciţiul 

drepturilor părinteşti. 

Prelegere 2 

Obligaţia de întreţinere – Noţiune, Caractere; Persoanele între care 

există obligaţia de întreţinere; Ordinea în care se datorează întreţinerea; 

Condiţiile obligaţiei de întreţinere; Stabilirea şi executarea obligaţiei de 

întreţinere. Încetarea obligaţiei de întreţinere 

Prelegere 2 

Actele de stare civilă - Actele de stare civilă şi persoanele care le 

întocmesc; Dovada stării civile; Întocmirea actelor de stare civilă: 

Întocmirea actului de naştere; Întocmirea actului de căsătorie; Întocmirea 

actului de deces; Întocmirea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români 

aflaţi în străinătate. Înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă;    

Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă; Anularea, 

modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a 

menţiunilor; Conţinutul şi forma actelor de stare civilă. Păstrarea 

registrelor de stare civilă. 

Prelegere 6 

Bibliografie obligatorie: 
- Dan Lupaşcu, Cristiana Mihaela Crăciunescu, Dreptul familiei, Ediția a IV-a, emendată și actualizată, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2021; 

- Bujorel Florea, Vlad Teodor Florea, Dreptul familiei și actele de stare civilă, Editura Hamangiu, București, 

2019; 

- Dumitru Lupulescu, Ana-Maria Lupulescu, Atributele de identificare ale persoanei fizice: numele, prenumele 

şi pseudonimul, domiciliul şi reşedinţa, actele de stare civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p.  

194-347 (Starea civilă şi actele de stare civilă). 

Reglementări juridice: 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil  publicată în M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009, modificată prin Legea 

nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 

2011), rectificată în M. Of. nr. 427 din 17 iunie 2011 şi în M. Of. nr. 489 din 8 iulie 2011 şi republicată în M. 

Of. nr. 505 din 15 iulie 2011. Ulterior republicării, Legea nr. 287/2009 privind Codul civil a fost modificată 

prin Legea nr. 60/2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare 

intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 255 din 17.04.2012), rectificată în M. 

Of. nr. 246 din 29 aprilie 2013 şi modificată prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative conexe (M. Of. nr. 753 din 16 octombrie 2014) și prin O.U.G. nr. 1/2016 

pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative 

conexe (M. Of. nr. 85 din 4 februarie 2016) aprobată prin Legea nr. 17/2017 (M. Of. nr. 196 din 21 martie 

2017); D.C.C. nr. 534/2018 (M. Of. nr. 842 din 3 octombrie 2018); D.C.C. nr. 601//2020 (M. Of. nr. 88 din 27 

ianuarie 2021); Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 500 din 20 mai 2022) 

– CARTEA a II-a, DESPRE FAMILIE; 

- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în M. Of. nr. 282 din 11 noiembrie 1996, 

republicată în M. Of. nr. 339 din 18 mai 2012, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului  nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a 

dispoziţiilor în materie de stare civilă, publicată în M. Of. nr. 151 din 2 martie 2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, publicată în M. Of. nr. 557 din 23 

iunie 2004, republicată în M. Of. nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, publicată în M. Of. nr. 557 din 23 iunie 2004, 

republicată în M. Of. nr. 739 din 23 septembrie 2016, cu modificările ulterioare. 

Bibliografie facultativă: 
- Cristina Codruţa Hageanu, Dreptul familiei şi actele de stare civilă, Ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2017; 

- Marieta Avram, Drept civil. Familia, Ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016; 

- Cristian Mareș, Dreptul familiei, Ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, București, 2015; 

- Emese Florian, Dreptul familiei, Ediţia  a 4-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011; 

- Alexandru Bacaci, Viorica-Claudia Dumitrache, Cristina Codruţa Hageanu, Dreptul familiei, Ediţia 7, Editura 

C.H. Beck, Bucureşti, 2012;  

- Teodor Bodoaşcă, Aurelia Drăghici, Ioan Puie, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 

- Ioan Dorel Romoşan, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 



- Nadia Cerasela Aniţei, Dreptul familiei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012; 

- Laura Cetean-Voiculescu, Dreptul familiei. Note de curs şi manual de seminar, Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2012; 

- Simona Petrina Gavrilă, Instituţii de dreptul familiei în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2012; 

- Ionel Reghini, Şerban Diaconescu, Paul Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2013, p. 197-283; 

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

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

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

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

Cartea a II-a, Despre familie, p. 85-169. 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / Observaţii 

Noţiuni generale despre familie şi dreptul familiei Explicaţie, dezbatere 1 
Căsătoria - Încheierea căsătoriei Explicaţie, dezbatere 1 
Efectele căsătoriei: Drepturile și îndatoririle nepatrimoniale ale 

soților; Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților.  

Regimurile matrimoniale  

Explicaţie, dezbatere 2 

Nulitatea căsătoriei Explicaţie, dezbatere 1 
Încetarea şi desfacerea căsătoriei Explicaţie, dezbatere 1 
Rudenia şi afinitatea. Filiaţia. Situaţia legală a copilului. Explicaţie, dezbatere 2 
Adopţia Explicaţie, dezbatere 1 
Autoritatea părintească Explicaţie, dezbatere 1 
Obligaţia de întreţinere Explicaţie, dezbatere 1 
Actele de stare civilă Explicaţie, dezbatere 3 
Bibliografie obligatorie: 
- Dan Lupaşcu, Cristiana Mihaela Crăciunescu, Dreptul familiei, Ediția a IV-a, emendată și actualizată, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2021; 

- Bujorel Florea, Vlad Teodor Florea, Dreptul familiei și actele de stare civilă, Editura Hamangiu, București, 

2019; 

- Dumitru Lupulescu, Ana-Maria Lupulescu, Atributele de identificare ale persoanei fizice: numele, prenumele 

şi pseudonimul, domiciliul şi reşedinţa, actele de stare civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p.  

194-347 (Starea civilă şi actele de stare civilă). 

        Reglementări juridice: 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil  publicată în M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009, modificată prin Legea 

nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 

2011), rectificată în M. Of. nr. 427 din 17 iunie 2011 şi în M. Of. nr. 489 din 8 iulie 2011 şi republicată în M. 

Of. nr. 505 din 15 iulie 2011. Ulterior republicării, Legea nr. 287/2009 privind Codul civil a fost modificată 

prin Legea nr. 60/2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare 

intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 255 din 17.04.2012), rectificată în M. 

Of. nr. 246 din 29 aprilie 2013 şi modificată prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative conexe (M. Of. nr. 753 din 16 octombrie 2014) și prin O.U.G. nr. 1/2016 

pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 

normative conexe ( M. Of. nr. 85 din 4 februarie 2016) aprobată prin Legea nr. 17/2017 (M. Of. nr. 196 din 

21 martie 2017); D.C.C. nr. 534/2018 (M. Of. nr. 842 din 3 octombrie 2018); D.C.C. nr. 601//2020 (M. Of. nr. 

88 din 27 ianuarie 2021); Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 500 din 20 mai 2022) 

– CARTEA a II-a, DESPRE FAMILIE; 

- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în M. Of. nr. 282 din 11 noiembrie 1996, 

republicată în M. Of. nr. 339 din 18 mai 2012, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului  nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a 

dispoziţiilor în materie de stare civilă, publicată în M. Of. nr. 151 din 2 martie 2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, publicată în M. Of. nr. 557 din 23 

iunie 2004, republicată în M. Of. nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, publicată în M. Of. nr. 557 din 23 iunie 2004, 



republicată în M. Of. nr. 739 din 23 septembrie 2016, cu modificările ulterioare 

Bibliografie facultativă: 
- Cristina Codruţa Hageanu, Dreptul familiei şi actele de stare civilă, Ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2017; 

- Marieta Avram, Drept civil. Familia, Ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016; 

- Cristian Mareș, Dreptul familiei, Ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, București, 2015; 

- Emese Florian, Dreptul familiei, Ediţia  a 4-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011; 

- Alexandru Bacaci, Viorica-Claudia Dumitrache, Cristina Codruţa Hageanu, Dreptul familiei, Ediţia 7, Editura 

C.H. Beck, Bucureşti, 2012;  

- Teodor Bodoaşcă, Aurelia Drăghici, Ioan Puie, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 

- Ioan Dorel Romoşan, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 

- Nadia Cerasela Aniţei, Dreptul familiei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012; 

- Laura Cetean-Voiculescu, Dreptul familiei. Note de curs şi manual de seminar, Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2012; 

- Simona Petrina Gavrilă, Instituţii de dreptul familiei în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2012; 

- Ionel Reghini, Şerban Diaconescu, Paul Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2013, p. 197-283; 

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

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

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

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

Cartea a II-a, Despre familie, p. 85-169. 

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  însușite  

2. Utilizarea corectă a conceptelor studiate 

3. Capacitatea de a-și argumenta logic 

ideile 

4. Coerență în exprimare  

Examen  oral 80% 

10.5 Seminar Activitate seminarii  20% 
   

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

Data avizării 

în departament 
 

Semnătura titularului de curs 

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

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

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

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

 



 

 

 

 

 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 

 
1. Date despre program 

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

1.2 Facultatea  de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

1.3 Departamentul Științe Juridice și Administrative 

1.4 Domeniul de studii Științe Administrative 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică 

1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Comunicare în administrația publică UCB.01.1.1.O.S.6.6 

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 III 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  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 33 

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

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

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 69  
3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  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 

▪ 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 de specialitate 

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. 

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

munca de echipă, prin dezvoltarea capacităţilor comunicare interpersonală. 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  ▪ Disciplina urmărește identificarea de către studenți a etapelor de 

comunicare și înţelegerea conceptelor din domeniul administrație 

publice, modalitatea de rezolvare a problemelor apărute în 

comunicarea din administrația publică, prin cunoștințele 

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

capabili să: comunice eficient, să fie înțeleși prin folosirea unui 

limbaj specific și formularea unui mesaj clar și concis. 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
1. Noțiuni introductive 
 

Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

2 

2. Noțiuni generale despre comunicare. Administrația publică 

și comunicarea publică 
Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

4 

3. Elementele comunicării în administrația publică Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

2 

4. Nivelurile și formele comunicării în administrația publică Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

4 

5. Organizarea comunicării în administrația publică în 

România. Condiţiile comunicării eficiente din administraţia 

publică 

Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

4 

6. Deciziile și comunicarea cu publicul Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

2 

7. Organizarea serviciului de relații cu  publicul în 

administrația publică 
Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

4 

8. Purtătorul de cuvânt în administrația publică Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

2 

9. Influențe externe în comunicarea publică Expunerea 

Conversația 

Problematizarea 

4 

Bibliografie obligatorie 



Suport de curs 
Pânişoară, I-O., Comunicarea eficientă, Ediția a III - a, revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 2006 

Păuș, V-A., Comunicare și resurse umane, Editura Polirom, Iaşi, 2006 

Bibliografie facultativă 

Delia – Georgiana Semenescu Communication in public administration, publicat în Analele 

Universității ”Constantin Brâncuși” din Tg.-Jiu, Seria Litere și Științe Sociale, Supliment nr. 1/2016, 

Editura”Academica Brâncuși Tg.-Jiu, ISSN 2457-4775, ISSN-L 2457-4775, pag. 103-107. 
Bădescu. C., Alexandru I., Introducere in studiul procesului de cooperare interregională, Editura Sylvi, 

București,1996 

Șoitu, L., Comunicare și acțiune, Institutul European, Iași, 1997 

Miège, B., Societatea cucerită de comunicare,  Editura Polirom, Iaşi, 2000 

Mcquail, D., Comunicarea, Institutul European, Iași, traducere Daniela Rusu 
8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  
1.Noțiuni introductive; Importanța comunicării pentru 

administrația publică 
Analiza de text 

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 

2. Noțiunea și procesul de comunicare. Elemente componente Analiza de text 

Problematizarea 

Studiul de caz 

4 

3. Comunicarea și publicul Analiza de text 

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 

4. Formele comunicării în administrația publică;  Analiza de text 

Problematizarea 

Studiul de caz 

2  

5. Structuri de comunicare în administraţia publică Analiza de text 

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 

6. Mass-media, deciziile şi dezbaterea publică Analiza de text 

Problematizarea 

Studiul de caz 

4 

7. Consideraţii generale cu privire la relațiile cu publicul și 

noua imagine a administrației    
Analiza de text 

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 

8. Administrația publică – departamente sau servicii de relații 

cu publicul 
Analiza de text 

Problematizarea 

Studiul de caz 

4 

9. Comunicarea publică – avantaje pentru administrația 

publică 
Analiza de text 

Problematizarea 

Studiul de caz 

2 

10. Comunicare din administrația publică – implicații în 

procesul de cooperarea interregională 
Analiza de text 

Problematizarea 

Studiul de caz 

4 

Pânişoară, I-O., Comunicarea eficientă, Ediția a III- a, revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 2006. 

Șoitu, L., Comunicare și acțiune, Institutul European, Iași, 1997 

Peretti A., Legrand, J-A., Boniface, J., Tehnici de comunicare, Editura Polirom, Iaşi, 2001, traducere 

Gabriela Sandu 

Delia – Georgiana Semenescu Communication in public administration, publicat în Analele 

Universității ”Constantin Brâncuși” din Tg.-Jiu, Seria Litere și Științe Sociale, Supliment nr. 

1/2016, Editura”Academica Brâncuși Tg.-Jiu, ISSN 2457-4775, ISSN-L 2457-4775, pag. 103-

107. 
Bădescu. C., Alexandru Ioan, Introducere in studiul procesului de cooperare interregională, Editura Sylvi, 

București,1996 

Mcquail, D., Comunicarea, Institutul European, Iași, traducere Daniela Rusu 
 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

▪ Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor variate tipuri de 

concepte, situații, 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 
.......................... 
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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              Etică și deontologie în 

administrația publică 

Cod disciplină 

UCB.01.1.1.O.D.6.7 

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

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

2.4.Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare* E  2.7. Regimul disciplinei** 
OD 

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

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

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

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  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 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 

 

    6. Competenţele specifice acumulate 

   

C
o
m

p
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en
te

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

    

CP1 Utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor 

administrative pentru inserția profesională în instituții publice și/sau private. 

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. 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
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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 

Cursul Etică și deontologie în administrația publică urmăreşte însuşirea 

de către studenţi a noţiunilor fundamentale privind deontologia funcției 

publice și a funcţionarilor publici. 

7.2 Obiectivele specifice 

- Analiza statutului disciplinei din perspectiva interdisciplinară 

(filosofică, etică, juridică) 

- Explicarea dimensiunii sociale a eticii profesionale din perspectiva 

funcționării aparatului administrativ de stat 

- Analiza unor concepte fundamentale deontologice și distincția între 

morală publică și etică profesională 

  

 8. Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare Observații Nr. ore 

1.  Prezentarea cursului și a temelor care vor fi 

discutate, precum și a modului de evaluare. 

Obiectul, categoriile şi definirea deontologiei  

funcţiei publice 

 Obiectul deontologiei funcţiei publice. 

Funcţia publică şi noţiunea de funcţionar 

public.  

Funcţia publică şi funcţia de demnitate publică. 

Definiţia deontologiei funcţiei publice 

Termeni de referinţă în studiul deontologiei 

funcţiei publice 

Izvoarele deontologiei  

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

5 

2  Aspecte generale privind deontologia în 

administrația publică  

Principii de bază în deontologia funcţionarului 

public 

Deontologia şi viaţa publică.  

Deontologia în viata publică şi în politică 

Deontologia în funcţia publică 

Relaţii din interiorul serviciului public 

Relaţii cu societatea civilă, în ansamblul său 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare, 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

4 

3  Codul de conduită a funcționarilor publici 

Delimitări conceptuale şi principiile de 

conduită a funcţionarilor publici 

Scurte  consideraţii privind cod, chartă, 

codificare 

Succintă analiză a Codului de conduita 

Normele deontologice ale funcţionarilor publici 

 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare, 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

4 
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4. Deontologia diferitelor categorii de 

funcţionari publici 

1. Deontologia poliţistului 

 Precizări prealabile; jurământul de credinţă al 

poliţistului  

 Drepturi, îndatoriri, interdicţii, recompense şi 

sancţiuni ale poliţiştilor 

Codul de etică şi deontologic al poliţistului  

2. Codul deontologic al personalului din 

sistemul administraţiei penitenciare 

3. Particularităţi deontologice în cazul 

funcţionarului public din Administraţia 

prezidenţială 

4. Particularităţi deontologice în ceea ce 

priveşte  statutul diplomatului 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare, 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

5 

 

5. Preocupari deontologice la nivelul UE 

Probleme etice la nivelul structurilor din UE 

Problema codificarii deontologice in 

administratia publica europeana 

Etica guvernarii la nivelul structurilor UE 

Semnificatia problemei deontologice in 

Romania din perspectiva statutului de stat 

membru al UE  

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

4 

6. Deontologia funcţionarilor europeni  

Aspecte generale privind instituţiile Uniunii  

 Dreptul şi morala în activitatea funcţionarilor 

europeni 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

2 

7. Dreptul de a sesiza Ombudsmanul european 

Procedura de sesizare şi statutul 

Ombudsmanului 

 Principii şi reguli europene de conduită  

Principiile şi regulile de conduită cuprinse în 

Codul european al bunei conduite 

administrative 

 Principiile europene ale serviciului public 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

4 

Bibliografie obligatorie curs 

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

2. Tomescu Mădălina, Deontologia funcţionarului public, Ediția a V-a, revăzută și adăugită, Editura Pro Universitaria, 

București, 2021 

*Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici 

Bibliografie opţională curs 

1. Verginia Vedinas, Deontologia vietii publice, Universul Juridic, Bucuresti, 2007 

2. Ivan Vasile Iovanoff, Deontologia funcţiei publice, Bucureşti, 2008 

3. Mihai Cristian Apostolache , Mihaela Adina Apostolache, Deontologia funcţionarului public, Editura 

Universitară, București, 2014 

4. Madalina Tomescu, Deontologia functionarului public. Ediția 5, Editura Pro Universitaria, București, 2021 

5. Gabriela Pohoata, Etica si transparenta decizionala in administratia publica, Editura Pro Universitaria, 

București, 2018 

6. Moinescu Gabriel, Deontologia personalului din administraţia publică . Suport de curs, Editura Sitech, 

Craiova, 2009 

7. Ivan Vasile Iovanoff, Deontologia funcţiei publice, Editura Bibliotheca, Bucureşti, 2010 

8.2. Seminar  Metode de predare Observații Nr. ore 
Fundamentarea conceptelor esențiale privind viața Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 
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publică, cariera publică, funcționarul public problemelor evocate la 

curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 
2 

Conceptul de etică în istori filosofiei și filosofiei 

politice. Datoria morală și datoria profesională 

Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea 

problemelor evocate la 

curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

 

2 

 Sfera publică și etica acesteia Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea 

problemelor evocate la 

curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

 

2 

Sistemul administrativ public și obiectivele acestuia Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea 

problemelor evocate la 

curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

2 

 

Codurile etice și deontologice. Deontologia funcției 

publice 

Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea 

problemelor evocate la 

curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

 

2 

Abuzul de putere și buna credință. în exercitarea 

funcției publice. Corupția în sfera publică 

Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea 

problemelor evocate la 

curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

 

2 

Sistemul european de prevenire și combatere a 

corupției 

Codul European al Bunei ConduiteAdministrative 

Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea 

problemelor evocate la 

curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

suportului de curs pentru a putea 

interacţiona în timpul predării 

 

2 

Bibliografie obligatorie seminar    
1. Suport curs – biblioteca Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

2. Mihai Cristian Apostolache , Mihaela Adina Apostolache, Deontologia funcţionarului public, Editura Universitară, 

București, 2014 

3. *Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici 

Bibliografie opţională seminar 

1. Verginia Vedinas, Deontologia vietii publice, Universul Juridic, Bucuresti, 2007 

2. Ivan Vasile Iovanoff, Deontologia funcţiei publice, Bucureşti, 2008 

3. Tomescu Mădălina, Deontologia funcţionarului public, Editura Pro Universitaria, București, 2010 

4. Madalina Tomescu, Deontologia functionarului public. Ediția 5, Editura Pro Universitaria, București, 2021 

5. Gabriela Pohoata, Etica si transparenta decizionala in administratia publica, Editura Pro Universitaria, 

București, 2018 

6. Moinescu Gabriel, Deontologia personalului din administraţia publică . Suport de curs, Editura Sitech, Craiova, 

2009 

7. Ivan Vasile Iovanoff, Deontologia funcţiei publice, Editura Bibliotheca, Bucureşti, 2010 

 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Dobândirea unei atitudini clare și pozitive față de obligațiile funcționarilor publici va aduce studenții în situația de 

a înțelege și evalua corect importanța deontologiei funcției publice, a funcționării corecte a sistemului 

administrativ, în general în postura de a avea o atitudine corectă și fermă față de sistemul social general. 
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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 

Cunoaşterea terminologiei utilizate  

Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 

Capacitatea de a construi tipurile de 

argumente pro şi contra 

Evaluare sumativă 

la sfârşitul 

semestrului 

 

 

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

 

 



 
 

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              Managementul 

proiectelor 

Cod disciplina 
UCB.01.1.1.O.S.6.8 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf. univ. dr. Văduva Maria 

2.3 Titularul activitãţilor de seminar Lect. univ. dr. Holt Alina Georgiana 
2.4 Anul de studiu III 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 activitãţilor didactice) 
3.1 Numãr de ore pe sãptãmânã          4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 2 

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

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             45 

Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                                                                             14 

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

Tutoriat  

Examinãri   3 

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

3.7 Total ore studiu individual     69 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

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. 

 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 

managementului proiectelor în sectorul public, fundamentate pe 

abilităţi în domeniul organizării, coordonării, relaţionării, 

programării şi elaborării proiectelor. 
7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea şi înţelegerea de către studenţi a filosofiei  

elaborarii  proiectelor in domeniul public; 

Dezvoltarea competenţelor care vizează elaborarea unui proiect 

şi efectuarea,etapă cu etapă, a muncii de cercetare 
Formarea de deprinderi şi abilităţi de folosire a metodelor şi 

tehnicilor de cercetare privind implementarea proiectelor. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

TEMA 1. POLITICA EUROPEANA ŞI  PROGRAMELE 

EUROPENE 
Concepte de bază privind programele europene 

Tipuri de programe europene; 

Programe Centralizate –Proiectele Europene Comune  

Programe Descentralizate  

Beneficiarii programelor europene; 

Strategia de abordare a proiectelor europene; 

Principalele caracteristici ale programelor şi  proiectelor 

europene. 

Prelegere şi discuţie 

interactivă 

 

2 

TEMA 2. ELABORAREA PROPUNERILOR DE 

PROIECT                        
Sistemul Managementului Ciclului de Proiect (PCM) 

Ciclul rezolvării problemelor  

Ciclul (etapele şi  fazele) derulării unui proiect  

Identificarea şi  analiza proiectului 

Analiza grupurilor de interese  

Politica Instituţională 

Analiza problemelor 

Analiza obiectivelor 

Stabilirea obiectivelor 

Gruparea obiectivelor 

Alegerea strategiei  

Redactarea proiectului 

Definirea logicii proiectului - Matricea Cadru Logic 

Structura matricei logice 

Completarea matricei logice 

Transpunerea obiectivelor în schema logică 

Precizarea prezumţiilor şi riscurilor 

Stabilirea indicatorilor 

Întocmirea programului de activitate 

Prelegerea şi discuţie 

interactivă 
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Stabilirea pachetelor de lucru 
Stabilirea principalelor activităţi 
Defalcarea principalelor activităţi în sarcini gestionabile 

Succesiunea şi dependenţa activităţilor 

Precizarea duratei activităţilor 

Repere/Indicatori de proces 

Definirea competenţelor necesare 

Alocarea sarcinilor pe activităţi 

Metode şi  instrumente de prezentare a programului de 

activitate 

Utilizarea Programului Microsoft Project la elaborarea 

programului de activitate 

Elaborarea bugetului proiectului 

Principiile de finanţare ale UE 

Costuri eligibile şi  costuri ineligibile  

Stabilirea bugetului pe categorii de costuri 

Costuri directe 

Costuri indirecte 

Stabilirea costurilor recurente  

Calculul costurilor salariale 

Costuri pentru un proiect de investiţii 

Sursele de finanţare şi cofinanţarea 

Contribuţia la cofinanţarea proiectelor din surse naţionale şi 

regionale 

Parteneriatul public privat în finanţarea proiectelor 

Utilizarea ratelor de schimb 

Evaluarea şi selecţia propunerilor de proiecte din domeniul 

cercetarii si educatiei; 
Licitaţiile de propuneri de proiecte  

Pachetul de documente informative şi formulare al licitaţiei de 

proiecte 

Eligibilitatea proiectelor 

Evaluarea Proiectelor Europene Comune şi  a Proiectelor  

FEDR 

Aspectele orizontale în evaluarea propunerilor de proiecte 

Criteriile şi  procedurile de evaluare a propunerilor de proiect  

Evaluarea administrativa 

Evaluarea tehnica 

Evaluarea financiara 

Ierarhizarea proiectelor 

Procedura de selecţie a proiectelor. 

TEMA 3.  POLITICA EUROPEANA DE DEZVOLTARE  

REGIONALĂ   
Politica de dezvoltare regionala în UE şi  în statele membre 

Obiective de dezvoltare  

Structuri teritorial-statistice în UE şi  România  

Politica de dezvoltare regională în România 

Politica şi  Instrumentele de solidaritate ale Uniunii 

Europene  

Principiile generale 

principiul programării, 

principiul parteneriatului, 

principiul adiţionalităţii, 

principiul monitorizării, controlului şi evaluării. 

principiul subsidiarităţii 

Obiectivele de intervenţie 

Convergenta   

Competitivitate regionala şi  ocuparea forţei de munca 

Cooperare teritoriala europeana 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 

Proiecte şi  Beneficiari eligibili în FEDR 

Prelegere şi discuţie 

interactivă 
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Fondul Social European (FSE) 

Fondul de Coeziune (FC) 

Fondul European pentru Agricultura şi  Dezvoltare Rurala 

(FEADR) 

Domeniile de Finanţare (Măsuri Eligibile) pentru fiecare Fond 

funcţie de Obiectivele de Intervenţie  

Priorităţi orizontale 

Dezvoltarea durabilă 

Politica de egalitate de şanse 

Societatea informaţională 

Procesul de implementare 

Beneficiarii ţintă 

Resurse Bugetare 

Surse de informare privind Fondurile Structurale 

TEMA 4. IMPLEMENTAREA şi  MANAGEMENTUL 

FONDURILOR STRUCTURALE în ROMANIA                                                             
Schema de implementare a Fondurilor Structurale în 

România 
Planuri sectoriale, planuri regionale de dezvoltare 

Priorităţile de dezvoltare şi rolul lor în alegerea temelor pentru 

propunerile de proiecte 

Autorităţile de management şi  de autorităţile de plată 

Programele Operaţionale Sectoriale  

Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competivităţii 

Economice ( POS – CCE) 

Prioritatea I: Creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea 

accesului pe piaţă al întreprinderilor, în special al IMM-urilor 

Prioritatea II:  Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 

prin promovarea cercetării şi inovării şi accelerarea dezvoltării 

societăţii informaţionale 

Prioritatea III: Îmbunătăţirea eficientei energetice şi 

valorificarea resurselor regenerabile de energie 

Obiective specifice 

Beneficiarii potenţiali 

Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor 

Umane (POCU) 

Prioritatea 1: Dezvoltarea capitalului uman 
Prioritatea 2: Promovarea ocupării depline 
Prioritatea 3: Promovarea incluziunii sociale 
Obiective specifice 

Beneficiarii potenţiali 

Programul Operaţional Sectorial – Mediu (POS - M) 

Prioritatea 1: Îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin 

modernizarea utilităţilor publice  

Prioritatea 2: Îmbunătăţirea sistemelor de management 

sectorial de mediu 

Prioritatea 3: Asistenţă tehnică 

Strategii sectoriale: Apă, Aer, Deşeuri, Protecţia naturii 

Programul Operaţional Sectorial – Transport (POS – T) 

Prioritatea 1: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de 

transport trans-europene şi a reţelelor de legătură  

Prioritatea 2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de 

transport de interes naţional şi îmbunătăţirea serviciilor aferente 

Prioritatea 3: Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi 

Prioritatea 4: Asistenţă Tehnică 

Obiective specifice în sectoarele rutier, feroviar, naval, aerian. 

Programul Operaţional Sectorial - Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative (POS – DCA) 

Axele prioritare 

Axa 1 : Întărirea intervenţiilor de politici publice în 

administraţia centrală 

Prelegere şi discuţie 

interactivă 
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Axa 2 : Dezvoltarea capacităţii de îmbunătăţire a performanţei 

serviciilor în administraţia locală 

Axa 3 : Asistenţă tehnică 

Domenii majore de intervenţie 

Obiective specifice 

Programul Operaţional Regional (POR) 

Prioritatea 1: Îmbunătăţirea infrastructurii  publice regionale şi 

locale 

Prioritatea 2: Consolidarea mediului de afaceri regional şi 

local 

Prioritatea 3: Dezvoltarea turismului regional şi local 

Prioritatea 4: Dezvoltare urbană durabilă 

Beneficiarii potenţiali 

Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică (POAT) 

Axa prioritară 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor 

structurale şi coordonarea programelor  

Axa prioritară 2: Dezvoltări viitoare şi sprijin pentru 

funcţionarea Sistemului Informatic Unic de Management 

Axa prioritară 3: Diseminarea informaţiei şi promovarea 

instrumentelor structurale. 

Coerenta cu politicile naţionale şi  comunitare 

Complementaritatea POS-urilor cu Programele Operaţionale 

POR şi  POAT 

Programele Complement 

Implementarea Programelor  

Identificarea proiectelor ce pot fi propuse spre finanţare din 

Fondurile Structurale  

Exemple de proiecte din state membre ale Uniunii Europene 

Surse de informare privind Implementarea şi Managementul 

Fondurilor Structurale în Romania 

TEMA 5. METODE DE PRELUCRARE ŞI ANALIZĂ 

CANTITATIVĂ A DATELOR 

Scalarea (măsurarea) variabilelor. 

Sistematizarea datelor colectate  prin centralizare şi 

grupare/clasificare. Principiile fundamentale ale grupării 

datelor. Prezentarea datelor centralizate şi grupate sub forma 

seriilor statistice, a tabelelor şi graficelor. Regulile analizei 

datelor din tabel. Diversitatea reprezentările grafice. 

Calcularea indicatorilor economico-statistici. Indicatorii 

relativi: de structură, de coordonare, ale dinamicii, ale realizării 

programului, de intensitate. 

Indicatorii tendinţei centrale: mediile, modul, mediana, 

quartila, decila. Indicatorii variaţiei: amplitudinea absolută şi 

relativă a variaţiei, abaterea individuală absolută şi relativă, 

abaterea mediei liniară, abaterea standard, dispersia, 

coeficientul de variaţie. 

Indicatorii formei de distribuţie: coeficientul de asimetrie şi 

coeficientul de concentrare. 

Indicatorii de tendinţă: modificarea absolută, indicele de 

modificare: ritmul de modificare, ritmul mediu de modificare, 

valoarea absolută a 1% din ritm. 

Prelegere şi discuţie 

interactivă 

 

2 

TEMA 6. PROGRAME CENTRALIZATE –

PROIECTELE EUROPENE COMUNE                                                                     
Mobilităţi Marie Curie 

Platforme Tehnologice 

Găsirea de parteneri 

Găsirea de propuneri de proiecte 

Redactarea propunerilor de proiect  

Prelegere şi discuţie 

interactivă 

 

4 

Bibliografie obligatorie: 

1. Constantinescu Dumitru, Nistorescu Tudor, Managementul proiectelor, Fundamente, metode, tehnici, 

Editura Sitech, Craiova, 2008. 



2.Niculescu George, Note de curs.  Managementul proiectelor (format electronic), Biblioteca Facultăţii 

de Ştiințe ale Educaţiei şi Management Public UCB 2020 
3. Niculescu George  et al., Microgenesis Elaborarea şi implementarea unui proiect de cercetare 

ştiinţifică. Proiectul Oltcultour,  Editura Academică Brancuşi, Târgu-Jiu, 2015 
Bibliografie facultativă: 

1. Niculescu G.,   Caragea A, Jinaru A.,  Simulări şi proiecte de management, Editura  Academica 

Brâncuşi, Târgu Jiu, 2008 
2. Tătar Adina, Modele de proiecte cu finanțare nerambursabilă, Editura Adademica Brâncuși, Târgu 

Jiu, 2021 
8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  

1. Prezentarea structurii unui proiect, cu precizarea 

elementelor necesare   

Exemplu practic 2 

2. Identificarea temei de proiect, a scopului și 

obiectivelor proiectului  

Dezbatere, exemplu practic 2 

3. Aplicarea cadrului logic pentru tema de proiect 

identificată, realizarea etapei de analiză  

Dezbatere, exemplu practic 2 

4. Stabilirea activităţilor,  a reperelor de timp şi  

financiare,  

Dezbatere, exemplu practic 2 

5. Realizarea etapei de planificare, cu completarea 

matricii cadru logic 

Dezbatere, exemplu practic   2 

6. Aplicaţii privind managementul resurselor; Necesarul 

de resurse în diferite tipuri de proiecte; realizarea unui 

model input-output 

Dezbatere, exemplu practic   2 

7. Aplicaţii privind folosirea instrumentelor specifice 

managementului timpului (agenda, matricea 

priorităţilor, diagrama Gantt, analiza drumului critic)  

Dezbatere, exemplu practic   2 

8. Aplicaţii privind determinarea tipurilor de 

benchmarking în diferite proiecte  

Dezbatere, exemplu practic   2 

9. Aplicaţii privind determinarea riscurilor ce pot apărea 

în diferite tipuri de proiecte   

Dezbatere, exemplu practic   2 

10. Aplicarea elementelor de monitorizare control şi 

evaluare pe parcursul unui proiect, utilizarea buclei de 

control 

Dezbatere, exemplu practic   2 

11. Elaborarea planurilor de contingenţă în cadrul 

proiectelor publice şi private  

Dezbatere, exemplu practic   2 

12. Aplicaţii privind elaborarea bugetului în diferite 

tipuri de proiecte 

Dezbatere, exemplu practic   2 

13. Exemple privind încheierea proiectelor, riscuri 

privind finalizarea defectuoasă a proiectelor  

Dezbatere, exemplu practic   2 

14. Transpunerea proiectului folosind ca instrument de 

lucru Microsoft project 

Dezbatere 2 

 

Bibliografie obligatorie lucrări practice 

1.Tătar Adina, Modele de proiecte cu finanțare nerambursabilă, Editura Adademica Brâncuși, Târgu Jiu, 

2021 
2. Niculescu George,  et al., Microgenesis Elaborarea şi implementarea unui proiect de cercetare 

ştiinţifică. Proiectul Oltcultour. Editura Academică Brancuşi, Târgu-Jiu, 2015 

Bibliografie opţională lucrări practice 
1. Niculescu G.,   Caragea A, Jinaru A. Simulări şi proiecte de management, Editura  Academica Brâncuşi,  

Târgu Jiu,  2008 

2. Radu Victor, Managementul proiectelor, Editura Universitară, Bucureşti, 2008. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei Managementul proiectelor se va  concretiza în mediul universitar  

prin simularea de proiecte, dar şi prin elaborarea unor proiecte specifice administrației publice. UAT-urile 

au nevoie de specialişti care să ştie să elaboreze proiecte pentru atragerea de fonduri europene. 

 

 



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 elabora un proiect Susţinerea 

unui proiect 

30% 

10.8 Standard minim de performanţă 

• Nota 5 se acordă pentru răspunsul corect la una din întrebările/temele de 3 puncte + prezentare cadrului 

unui  proiect  (evaluare nota 5): 
• - elementele componente ale unui proiect; 

• - cunoașterea formulării obiectivelor cu exemplificare; 

• - justificare unui proiect cu o temă stabilită. 

• - managementul unui proiect. 

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 Adminsitrație 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              Managementul serviciilor publice 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Alecsoiu Olivia Roxana 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Alecsoiu Olivia Roxana 

2.4.Codul disciplinei UCB.01.1.1.A.D.5.9.1 

2.5.Anul de studiu  III 
2.6 

Semestrul 
I 2.7 Tipul de evaluare* C 2.7. Regimul disciplinei** AD 

* 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  S / LP / L / P 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6  S / LP / L / P  28 

3.7 Distribuţia fondului de timp  în ore de pregătire individuală 

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

   - Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren                                                                             12 

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

   - Tutoriat 0     - Examinări   2 

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

3.8 Total ore studiu individual      44 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 Calculatoare conectate la Internet;. 

 

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept si Adminsitratie Publică 
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   6. Competenţele specifice acumulate 

   

C
o
m

p
et

en
te

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

    

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.  

CP5Administrarea 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
te

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

    

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

profesionale, cu respectarea principiilor deontologiei profesionale. 

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea 

rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea  abilităţilor 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 concepteilor utilizate în managementul 

serviciilor; Insuşirea celor mai moderne abordări ale 

managementului în domeniul serviciilor; Inţelegerea şi 

deosebirea diferitelor categorii de servicii ; Insuşirea 

cerinţelor pe care trebuie să le îndeplinească serviciile; 

Inţelegerea modului de interpretare a funcţiilor procesului 

managerial al serviciilor 

7.2 Obiectivele specifice 

Aprofundarea cunostintelor legate de problematica 

organizării, functionării si conducerii unei organizatii 

publice, a procesului decizional din cadrul entitătilor 

studiate, a managementului resurselor umane, cât si a 

managementului bazat pe cunoastere pentru servicii publice 

 

    8. Conţinuturi 

8.1 Curs (în funcţie de nr. de prelegeri) 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Obs. 

1. Elemente teoretice privind abordările conceptuale ale 

serviciului public. 

1.1.Noţiunea de serviciu.Caracteristicile serviciilor, 

clasificare . 

1.2. Noţiunea de serviciu public. Definire, caracteristici. 

1.3. Serviciul public în teoria interbelică 

1.4. Tendinţe actuale în definirea serviciilor publice 

1.5.Tipologia serviciilor publice 

6 Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare, 

 

2 Abordări ale serviciului public  

2.1.Abordarea juridică a serviciului public 

2.2. Abordarea managerială a serviciului public 

2.3.Abordarea economică a serviciului public 

2 Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare, 

 

3 Abordări interdisciplinare ale serviciului public 

3.1.Abordarea sociologică a serviciilor publice 

3.2.Abordarea serviciilor publice din perspectiva 

dezvoltării durabile 

3.3.Finanţele publice şi serviciul public 

4 Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare, 
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3.4.Accepţiunea serviciului public în Uniunea Europeană 

5 ADMINISTRAŢIA LOCALĂ ŞI SERVICIILE 

PUBLICE 

 5.1.Aspecte generale privind serviciile publice locale 

5.2.Consideraţii legislative privind serviciile publice 

locale în România 

5.3.Administraţia publică şi cetăţeanul 

2 Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare, 

 

6. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA 

ENTITĂTILOR PRESTATOARE DE SERVICII 

PUBLICE 

6.1. Structura organizatorică 

6.2. Crearea si desfiintarea serviciilor publice 

6.3 Principii si reguli de organizare si functionare a 

serviciilor publice 

6.4. Organizarea sistemului decizional în institutiile 

prestatoare de servicii publice 

6.5. Sistemul decizional aferent institutiei prestatoare de 

servicii publice 

6.6. Operatorii de servicii publice  

4 Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

 

7  GESTIONAREA SERVICIILOR PUBLICE 

7.1. Concesionarea serviciilor publice 

7.2. Gestionarea productivitătii serviciilor publice 

7.3. Gestiunea delegată pentru servicii publice 

7.4. Metode si forme de gestiune a serviciilor publice 

6 Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

 

8 OPERATIONALIZAREA RESURSELOR UMANE ÎN 

DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE 

8.1. Managementul resurselor umane în entitătile 

prestatoare de servicii publice 

8.2. Recrutarea personalului 

8.3. Selectia si plasarea personalului 

8.4. Motivarea personalului din institutiile prestatoare de 

servicii publice 

8.5. Rolul managerului ca decident în institutia 

prestatoare de servicii publice 

8.6. Etica managerială în domeniul serviciilor publice 

8.7. Tipuri de manageri pentru institutii prestatoare de 

servicii publice 

2 Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

 

9 EFICIENTIZAREA SI CRESTEREA 

PERFORMANłELOR ÎN DOMENIUL SERVICIILOR 

PUBLICE 

9.1. Necesitatea şi oportunitatea introducerii sistemului 

indicatorilor de performanţă în sectorul public  

9.2. Sistemul indicatorilor de performanţă ce se aplică 

pentru serviciile publice 

2 Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

 

Bibliografie obligatorie curs 

• Alecsoiu O., Managementul serviciilor publice –Notite de curs, disponibil la biblioteca FSADAP 

•  Maria Viorica Bedrule-Grigoruta, Managementul serviciilor publice,  Ed. Tehnopress,  Iasi, 2007, 

p.15-54,80-95 

• Iordan Nicola, Managementul serviciilor publice locale, Ed. A II-a, Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2010, 

p.67-137 

• Dincă Dragoș Valentin , Serviciile publice, Ed. Economica, București, 2018 
•  

Bibliografie opţională curs 

http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=34139
http://www.librarie.net/editura/Tehnopress
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. A Plumb, I., Zamfir, A., Noi ipoteze privind managementul serviciilor în lumea globală, în Economie teoretică 

și aplicată, Volumul XVIII (2011), No.1(554), pp.122-130. 

Gheorghiu Iulian Romulus,   Managementul serviciilor publice, Ed. Economica, 2008, p.155-178 

Plumb, 1., (coordonator) Managementul serviciilor publice, Ed. ASE, Bucuresti, 2003. 

Androniceanu A. & alţii, Managementul Serviciilor Publice, Editura A.S.E., Bucureşti, 2003 

Androniceanu, A.-Noutăti în managementul public- Editura Universitară,  Bucuresti, 2008. 
Iordan N., Managementul serviciilor publice locale, editura All Beck, Bucureşti, 2003 

 
8.2 Seminar/laborator / lucrări practice (în 

funcţie de nr. de ore) 

Nr. ore Metode de predare 

1.  Consideraţii generale cu privire la 

servicii şi managementul lor 

2 Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive; 

2 Abordari ale serviciului public 2 Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

3 Proiectarea serviciilor 2 Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

4 Bazele teoretice ale sistemului de 

conducere a serviciilor publice. 

2 Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

5  Functiile (atributele) sistemelor de 

conducere a serviciilor publice 

2 Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive. 

6 Rationalizarea deciziilor in serviciile 

publice 

2 Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive. 

7 Tehnici analitice de management a 

serviciilor publice 

4 Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive. 

8 Metode moderne de management a 

serviciilor publice 

2 Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive. 

9 Rolul retelelor în abordarea globală a 

procesului decizional al serviciilor 

publice 

2 Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive. 

9 Management – Sistem de solutionare a 

problemelor serviciilor publice 

2 Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive. 

10 Motivatia in cadrul entitatilor pentru 

servicii publice  

2 Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive. 

11 Eficientizarea si cresterea 

performantelor in domeniul serviciilor 

publice  

4 Discutarea, explicarea şi exemplificarea 

problemelor evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive. 

 

Bibliografie obligatorie seminar/laborator / lucrări practice 
• Alecsoiu O., Managementul serviciilor publice –Notite de curs, disponibil la biblioteca FSADAP 

•  Maria Viorica Bedrule-Grigoruta, Managementul serviciilor publice,  Ed. Tehnopress,  Iasi, 2007, p.15-54, 

80-95 

• Iordan Nicola, Managementul serviciilor publice locale, Ed. A II-a, Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2010, p.67-

137 

• Dincă Dragoș Valentin , Serviciile publice, Ed. Economica, București, 2018 

Bibliografie opţională seminar/laborator / lucrări practice 
• A Plumb, I., Zamfir, A., Noi ipoteze privind managementul serviciilor în lumea globală, în Economie 

teoretică și aplicată, Volumul XVIII (2011), No.1(554), pp.122-130. 

• Gheorghiu Iulian Romulus,   Managementul serviciilor publice, Ed. Economica, 2008, p.155-178 

• Plumb, 1., (coordonator) Managementul serviciilor publice, Ed. ASE, Bucuresti, 2003. 

• Androniceanu A. & alţii, Managementul Serviciilor Publice, Editura A.S.E., Bucureşti, 2003 

http://www.edecon.ro/autor/568/iulian-romulus-gheorghiu/
http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=34139
http://www.librarie.net/editura/Tehnopress
http://www.edecon.ro/autor/568/iulian-romulus-gheorghiu/
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• Androniceanu, A.-Noutăti în managementul public- Editura Universitară,  Bucuresti, 2008. 

• Iordan N., Managementul serviciilor publice locale, editura All Beck, Bucureşti, 2003 

 

    9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
Conţinutul disciplinei a fost elaborat în conformitate cu reperele curriculare. Pentru o mai bună adaptare la 

cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri 

cat si cu institutile abilitate. Corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor manageriale însușite la 

nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice  si ai asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor . 

 

   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 

Cerinţe pentru nota 5: Cunoaşterea de către studenţi a 

modului de definire a conceptelor fundamentale 

specifice domeniului şi disciplinei 

 

Evaluare 

sumativă la 

sfârşitul 

semestrului 

70% 

 

10.5 S / L / 

LP / P 

Realizarea lucrărilor de seminar/referate/eseuri la 

solicitarea titularului de curs şi/sau seminar 

 

Evaluare 

formativă 

(pe 

parcursul 

semestrului) 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        

• Sa dovedeasca insusirea minima 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 Metode și tehnici  pentru 

elaborarea  proiectelor 
Cod disciplină: 

UCB.01.1.1.A.D.5.9.2 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Văduva Maria 
2.3 Titularul activităţilor de 

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

2.4 Anul de studiu  III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare* C 2.7 Regimul disciplinei** AD 
* 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 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 44   
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 
Existența unui proiector video, laptop; 

 

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. 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
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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 elaborării 

proiectelor în sectorul public, fundamentate pe abilităţi în domeniul 

organizării, coordonării, relaţionării, programării şi elaborării 

proietelor. 
7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea şi înţelegerea de către studenţi a filosofiei  elaborarii  

proiectelor în domeniul public; 
Dezvoltarea competenţelor care vizează elaborarea unui proiect 

şi efectuarea,etapă cu etapă, a muncii de cercetare 
Formarea de deprinderi şi abilităţi de folosire a metodelor şi 

tehnicilor privind implementarea proiectelor. 
 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTAREA TEORETIC 

GENERALĂ A NOȚIUNII DE PROIECT  

1.1.Conținutul și rolul proiectelor.  

1.2.Caracterizarea proiectului   

Prelegere şi discuţie 

interactivă 

 

2 

CAPITOLUL 2. ELABORAREA PROIECTULUI  ȘI 

ANALIZA RISCURILOR 

2.1.Inițierea unui proiect. Surse de finanțare  

2.2. Propunerea de proiect. Ciclul de viață al proiectelor  

2.4. Analiza și fezabilitatea proiectelor 

2.5.Identificarea riscurilor și gestionarea riscurilor 

2.6.Procesul de management al riscului 

Prelegerea şi discuţie 

interactivă 

 

12 

CAPITOLUL 3. NATURA ȘI SCOPUL 

MANAGEMENTULUI PROIECTELOR 

3.1. Conceptul de elaborare a proiectelor  

3.2. Definirea și necesitatea elaborării proiectelor 

3.3. Rolul proiectelor în activitatea economică  

3.4. Elemente de organizare în elaborarea proiectelor  

3.5. Modele  și tehnici specific de abordare a proiectelor  

Prelegere şi discuţie 

interactivă 

 

4 

CAPITOLUL 4. ECHIPA DE PROIECT  

4.1. Managerul de proiect 

4.2. Echipa de proiect  

4.2.1.Gestionarea echipei de proiect 

4.2.2.Gestionarea comunicării  

 2 

CAPITOLUL V EVALUAREA PROIECTELOR 

PROPUSE  

5.1.Obiectul evaluării şi criteriile urmărite  

5.2.Evaluarea proiectelor la nivel de organizaţie 

Prelegere şi discuţie 

interactivă 

 

2 

CAPITOLUL VI MONITORIZAREA ŞI 

CONTROLUL PROIECTELOR  

6.1.Ciclul planificare-monitorizare-control 

6.2.Culegerea datelor şi raportarea  

6.3.Raportarea şi tipuri de rapoarte 

Prelegere şi discuţie 

interactivă 

 

2 

CAPITOLUL VII ACHIZIŢIA ÎN CADRUL 

PROIECTELOR  

7.1.Obiectivele şi condiţiile achiziţiilor 

Prelegere şi discuţie 

interactivă 

 

4 



7.2.Ciclurile sistemului de achiziţii  

7.3.Ciclul definirii premiselor derulării proiectului și 

descrierii condiţiilor de participare 

7.4. Ciclul administrării contractelor  
Bibliografie obligatorie: 
1.Niculescu George, Note de curs. Metode și tehnici  de elaborare a proiectelor (format electronic), 

Biblioteca Facultăţii de Ştiințe ale Educaţiei, Drept și Administrație Publică şi Management Public UCB, 

2020  
2. Niculescu George et al., Microgenesis Elaborarea şi implementarea unui proiect de cercetare 

ştiinţifică. Proiectul Oltcultour. Editura Academică Brancuşi, Târgu-Jiu, 2015 

3. Tătar Adina, Modele de proiecte cu finanțare nerambursabilă, Editura  Academica Brâncuşi, 

Târgu Jiu, 2021 
Bibliografie facultativă: 
1. Constantinescu Dumitru, Nistorescu Tudor, Managementul proiectelor, Fundamente, metode, tehnici, 

Editura Sitech, Craiova, 2008. 
2. Niculescu G.,   Caragea A, Jinaru A. Simulări şi proiecte de management, Editura  Academica 

Brâncuşi, Târgu Jiu, 2008 
8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  
1. Prezentarea structurii unui proiect, cu precizarea 

elementelor necesare   
Exemplu practic 2 

2. Identificarea temei de proiect, a scopului și 

obiectivelor proiectului  
Dezbatere, exemplu practic 2 

3. Aplicarea cadrului logic pentru tema de proiect 

identificată, realizarea etapei de analiză  
Dezbatere, exemplu practic 2 

4. Stabilirea scopului, obiectivelor și etapele 

proiectului 

Dezbatere, exemplu practic 2 

5. Stabilirea activităţilor,  a reperelor de timpa 

resurselor materiale, umane, informatice  şi  financiare 
Dezbatere, exemplu practic 2 

6. Realizarea etapei de planificare, cu completarea 

matricii cadru logic 
Dezbatere, exemplu practic   2 

7. Aplicaţii privind managementul resurselor. Necesarul 

de resurse în diferite tipuri de proiecte; realizarea unui 

model input-output 

Dezbatere, exemplu practic   2 

8. Aplicaţii privind folosirea instrumentelor specifice 

managementului timpului (agenda, matricea 

priorităţilor, diagrama Gantt, analiza drumului critic)  

Dezbatere, exemplu practic   2 

9. Relevanța și sustenabilitatea proiectului Dezbatere, exemplu practic   2 
10. Mangementul echipei de implementare a proiectului Dezbatere, exemplu practic   2 
11.Aplicaţii privind determinarea tipurilor de 

benchmarking în diferite proiecte  
Dezbatere, exemplu practic   2 

12. Aplicaţii privind determinarea riscurilor ce pot 

apărea în diferite tipuri de proiecte   
Dezbatere, exemplu practic   2 

13. Aplicarea elementelor de monitorizare control şi 

evaluare pe parcursul unui proiect 
Dezbatere, exemplu practic   2 

14. Aplicaţii privind elaborarea bugetului în diferite 

tipuri de proiecte 
Dezbatere, exemplu practic   2 

 

Bibliografie obligatorie lucrări practice 
1. Niculescu G.,   Caragea A, Jinaru A. Simulări şi proiecte de management, Editura  Academica Brâncuşi, 

Târgu Jiu, 2008 
2. Niculescu George et al., Microgenesis Elaborarea şi implementarea unui proiect de cercetare ştiinţifică. 

Proiectul Oltcultour,  Editura Academică Brancuşi, Târgu-Jiu, 2015 
Bibliografie opţională lucrări practice 

1. Tătar Adina, Modele de proiecte cu finanțare nerambursabilă, Editura  Academica Brâncuşi, Târgu 

Jiu, 2021 

2 . Radu Victor, Managementul proiectelor, Editura Universitară, Bucureşti, 2008. 
 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei Metode și tehnici de elaborarea approiectelor se va  concretiza în 

mediul universitar  prin simularea de proiecte, dar şi prin elaborarea unor proiecte specifice mediului 

instituțional. Mediile economic, administrativ şi asociativ  au nevoie de specialişti care să ştie să elaboreze 

proiecte pentru atragerea de fonduri europene sau cu altă finanţare. 
 

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 elabora un proiect Susţinerea 

unui proiect 
30% 

10.8 Standard minim de performanţă 

• Nota 5 se acordă pentru răspunsul corect la una din întrebările/temele de 3 puncte + prezentare a cadrului  

unui proiect (evaluare nota 5): 

• - elementele componente ale unui proiect; 

• - cunoașterea formulării obiectivelor cu exemplificare; 

• - justificarea unui proiect cu o temă stabilită. 

• - managementul unui proiect. 

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 Finanțe publice Cod disciplina 

UCB.01.1.1.A.D.5.10.1 

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 III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare* E 2.7 Regimul disciplinei** AD 
* 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  2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator/proiect 1 

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

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 

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 
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e CP4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională.  

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

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

eficient. 
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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  Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor de bază ale finanțelor publice, utilizarea 

lor adecvată în contextul mai larg al formării profesionale ca specialist în 

administrația publică. 

7.2 Obiectivele specifice • cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor de relaţii financiare, resurse 

financiare publice, impozite şi taxe, evaziune fiscală şi incidenţă a impozitelor, 

împrumuturi publice şi datorie publică, buget de stat, proces bugetar; 

• înţelegerea aspectelor generate de aşezarea impozitelor şi taxelor; 

• însuşirea etapelor consecutive ale procesului bugetar; 

• înţelegerea implicaţiilor economice şi sociale ale bugetului general consolidat 

şi a rolului săi în economia de piaţă; 

• perceperea bugetului public naţional ca instrument esenţial de realizare a 

obiectivelor politicii executivului; 

• explicarea implicaţiilor fenomenului evazionist asupra vieţii cotidiene a 

contribuabilului şi descifrarea măsurilor de combatere a acestuia; 

• explicarea şi interpretarea rolului şi importanţei creditului public în procesul de 

asigurare a echilibrului financiar; 

• determinarea şi explicitarea volumului şi structurii datoriei publice. 

 

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. 

1.CONŢINUTUL ECONOMIC ŞI FUNCŢIILE 

FINANŢELOR  PUBLICE                                                                                                       

1.1. Conţinutul economic al finanţelor publice 

1.2. Funcţia de repartiţie a finanţelor publice 

1.3. Funcţia de control a finanţelor publice 

Prelegere, explicație, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

2 

2.SISTEMUL RESURSELOR FINANCIARE 

PUBLICE                        

2.1. Conţinutul resurselor financiare publice şi 

alocarea acestora 

2.2. Structura resurselor financiare 

Prelegere, explicație, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

1 

3.NOŢIUNI GENERALE DESPRE IMPOZITE                                       

3.1. Conţinutul şi rolul impozitelor 

3.2. Elementele impozitului 

3.3. Principiile impunerii 

3.4. Aşezarea şi perceperea impozitelor 

3.5. Clasificarea impozitelor 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

3 

4.EVAZIUNEA FISCALĂ ŞI 

REPERCUSIUNEA IMPOZITELOR     

4.1. Caracterizarea generală şi formele evaziunii 

fiscale 

4.2. Combaterea şi prevenirea evaziunii fiscale 

4.3. Repercusiunea impozitelor 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

1 



5.ÎMPRUMUTURILE DE STAT. DATORIA 

PUBLICĂ                         

5.1. Împrumuturile de stat: trăsături caracteristice 

5.2. Elementele tehnice ale împrumuturilor de stat 

5.3. Operaţiunile prilejuite de împrumuturile de 

stat 

5.4. Datoria publică - noţiuni generale 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

3 

6.BUGETUL DE STAT    

6.1. Conţinutul şi caracteristicile bugetului de stat 

6.2. Principiile bugetare 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

2 

7.PROCESUL BUGETAR        

7.1. Conţinutul, etapele şi caracteristicile 

procesului bugetar 

7.2. Instituţiile cu atribuţii în realizarea procesului 

bugetar  

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

2 

Bibliografie obligatorie: 

1. Holt Alina Georgiana, Finanțe publice-support de curs 

2. I.Văcărel, F. Georgescu si col.,Finante publice (editia a VI-a), Editura Didactica si Pedagogica , București, 2007 

3. A. Trailescu, D. Popa Constantin, Dreptul finanțelor publice, Editura Universul Juridic, București, 2021 

4.R.T Marinescu, Finanțe publice-modele de analiză și studii de caz, Ed. a doua revizuită și adăugită, Editura Economică, București, 2021 

Bibliografie facultativă: 

1. M. A. Georgescu, Administrarea finanțelor publice și a bugetului de stat, , Editura Pro Universitaria, București, 2009 

2. T. Mosteanu, Buget si trezorerie publică, Editura Universitară, Bucuresti, 2009 

3. M. Ungureanu (coord), Finanţe publice, sinteze si aplicaţii, ediţia a.II.a, Editura Conphys, Ramnicu Valcea, 2009 

4. T. Mosteanu, Finanţe publice – note de curs si aplicaţii pentru seminar, Editura Universitară, Bucuresti, 2009 

5. T. Mosteanu, Politici fiscale si bugetare, Editura Universitară, Bucuresti, 2009 

6.V. Tabără, Finantele publice si controlul financiar in administratia publica locala, Editura C.H. Beck, București, 2009 

7.C. Oneț, Drept financiar public. Drept bugetar, Editura Universul Juridic, București, 2018 

8. M. A. Georgescu, Administrarea finantelor publice si a bugetului. Caiet de seminar, Editura Pro Universitaria, București, 2021 

9.V. Popeanga, V.N. Popeangă Elemente de finante publice, Editura „Academica Brancusi” Tg-Jiu, 2010 

*Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile in vigoare 

*Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile in vigoare 

*Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016, ultima 

actualizare H G, nr. 928 din 1 septembrie 2021 precum și cu ordinele pentru aplicarea Codului fiscal  

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii Nr. 

ore 

1. CONŢINUTUL ECONOMIC ŞI FUNCŢIILE 

FINANŢELOR  PUBLICE                                                                                                       

1.1. Conţinutul economic al finanţelor publice 

1.2. Funcţia de repartiţie a finanţelor publice 

1.3. Funcţia de control a finanţelor publice 

Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

suportului de curs pentru a 

putea interacţiona în timpul 

predării 

2 

2.SISTEMUL RESURSELOR FINANCIARE 

PUBLICE                        

2.1. Conţinutul resurselor financiare publice şi 

alocarea acestora 

2.2. Structura resurselor financiare 

Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

suportului de curs pentru a 

putea interacţiona în timpul 

predării 

1 

3.NOŢIUNI GENERALE DESPRE IMPOZITE                                       

3.1. Conţinutul şi rolul impozitelor 

3.2. Elementele impozitului 

3.3. Principiile impunerii 

3.4. Aşezarea şi perceperea impozitelor 

3.5. Clasificarea impozitelor 

Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

suportului de curs pentru a 

putea interacţiona în timpul 

predării 

3 

4.EVAZIUNEA FISCALĂ ŞI 

REPERCUSIUNEA IMPOZITELOR     

4.1. Caracterizarea generală şi formele evaziunii 

fiscale 

4.2. Combaterea şi prevenirea evaziunii fiscale 

4.3. Repercusiunea impozitelor 

Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

suportului de curs pentru a 

putea interacţiona în timpul 

predării 

2 

5.ÎMPRUMUTURILE DE STAT. DATORIA 

PUBLICĂ                         

5.1. Împrumuturile de stat: trăsături caracteristice 

5.2. Elementele tehnice ale împrumuturilor de stat 

Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

suportului de curs pentru a 

2 



5.3. Operaţiunile prilejuite de împrumuturile de 

stat 

5.4. Datoria publică - noţiuni generale 

problematizare, discuţii 

interactive 

putea interacţiona în timpul 

predării 

6.BUGETUL DE STAT    

6.1. Conţinutul şi caracteristicile bugetului de stat 

6.2. Principiile bugetare 

Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

suportului de curs pentru a 

putea interacţiona în timpul 

predării 

2 

7.PROCESUL BUGETAR      

7.1. Conţinutul, etapele şi caracteristicile 

procesului bugetar 

7.2. Instituţiile cu atribuţii în realizarea procesului 

bugetar  

Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

suportului de curs pentru a 

putea interacţiona în timpul 

predării 

2 

Bibliografie obligatorie: 

1. I.Văcărel, F. Georgescu si col.,”Finante publice” (editia a VI-a), Editura Didactica si Pedagogica , București, 2007 

2.V. Popeanga, V.N. Popeangă „Elemente de finante publice", Editura „Academica Brancusi” Tg-Jiu, 2010 

3.R.T Marinescu, Finanțe publice-modele de analiză și studii de caz, Ed. a doua revizuită și adăugită, Editura Economică, 

București, 2021 

Bibliografie facultativă: 

1.M. A. Georgescu, ”Administrarea finanțelor publice și a bugetului de stat”, , Editura Pro Universitaria, București, 2009 

2.T. Mosteanu, „Buget si trezorerie publică”, Editura Universitară, Bucuresti, 2009 

3.M. Ungureanu (coord) , „Finanţe publice, sinteze si aplicaţii”, ediţia a.II.a, Editura Conphys, Ramnicu Valcea, 2009 

4.T. Mosteanu,  „Finanţe publice – note de curs si aplicaţii pentru seminar”, Editura Universitară, Bucuresti, 2009 

5.T. Mosteanu, „Politici fiscale si bugetare”, Editura Universitară, Bucuresti, 2009 

6.V. Tabără, Finantele publice si controlul financiar in administratia publica locala, Editura C.H. Beck, București, 2009 

7.C. Oneț, Drept financiar public. Drept bugetar, Editura Universul Juridic, București, 2018 

8. A. Trailescu, D. Popa Constantin, Dreptul finanțelor publice, Editura Universul Juridic, București, 2021  

9. M. A. Georgescu, Administrarea finantelor publice si a bugetului. Caiet de seminar, Editura Pro Universitaria, București, 

2021 

*Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile in vigoare 

*Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile in vigoare 

1. *Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016, ultima 

actualizare H G, nr. 928 din 1 septembrie 2021 precum și cu ordinele pentru aplicarea Codului fiscal 

 

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 finanțelor 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 financiare ce constituie conţinutul 

finanţelor publice, a raporturilor dintre finanţele publice şi private, precum şi a capacităţii de a soluţiona problemele practice 

în activitatea profesională. 

III. Deprinderi profesionale/practice 

Capacitatea de a:  

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

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 sumativă la 

sfârşitul semestrului 

 
80 % 



Participarea la cursuri şi implicarea în discuţiile 

pe marginea tematicii aferente fiecărui curs 

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 studiate 

Prezență la activitățile de seminar 

 

 

Evaluare formativă pe tot 

parcursul semestrului -2 teste 

de evaluare pe parcursul 

semestrului 20 % 

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

 



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 Drept European Cod disciplina UCB.01.1.1.A.C.5.11.1 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare* C 2.7 Regimul disciplinei* AC 
* 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 1 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator/proiect - 

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

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 9 

Tutoriat  

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 36  
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 

Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet. 



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 ▪ Se urmăreşte cunoaşterea de către studenţi a condiţiilor ce au stat la baza 

constituirii Comunităţilor Europene şi evoluţia acestora, structura 
instituţională a acestora, ordinea de drept comunitară şi mijloacele de 

acţiune specifice Uniunii Europene. 

7.2 Obiectivele specifice ▪ Verificarea asimilării cunoştinţelor şi aprofundării acestora, tematica 

lor prelungind şi detaliind pe cea a cursului. Modalităţile de desfăşurare 

accentuează intenţiile unei participări active, antrenante şi promovarea 

caracterului aplicativ. 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Nr. 

ore 

Metode de predare Observaţii 

Scurt istoric al apariţiei Comunităţilor 

Europene/Uniunii Europene 

2 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 
predării 

De la AUE la Tratatul de la Lisabona 1 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 
predării 

Structura instituţională a 

Comunităţilor/ Uniunii Europene 

3 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 
predării 

Relaţii exterioare ale Comunităţilor/ 

Uniunii Europene. 

1 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 

predării 

Sistemul juridic/ordinea juridică a 

Comunităţilor/Uniunii Europene 

2 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 
predării 

Caracteristicile dreptului european 1 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 
predării 

Sistemul judiciar al Comunităţilor/ 

Uniunii Europene 

2 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 
predării 

Principii ale aplicării dreptului 

european 

1 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 
pentru a putea interacţiona în timpul 

predării 



Procedura adoptării actelor europene 1 Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 

predării 

Bibliografie obligatorie: 

• Ina Raluca Tomescu, Dreptul Uniunii Europene, Editura Academica Brâncuşi, Tg-Jiu, 2017. 

• Ina Raluca Tomescu, Drept comunitar european – note de curs, Editura Academica Brâncuşi, Tg-Jiu, 2010. 

• Bianca Maria Carmen Predescu, Drept Instituţional comunitar, Ed. Universul Juridic, 2013. 

• Iordan Gheorghe Bărbulescu, Procesul decizional în UE, Ed. Polirom, Iaşi, 2008. 

• Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Bucureşti, Ed. Universul Juridic, 2016. 

• Gabriel-Liviu Ispas, Uniunea Europeană. Evoluţie. Mecanisme. Instituţii, Ed. Universul Juridic, 2012. 

Bibliografie recomandata: 

• Octavian Manolache, Drept comunitar. Ed. All Beck, Bucureşti, 2001; 

• Octavian Manolache, Tratat de drept comunitar, Bucureşti, CH Beck, 2006. 

• Mihaela Augustina Dumitrașcu, Dreptul Uniunii Europene și specificitatea acestuia, Bucureşti, Ed. Universul Juridic, 

2015. 

• Ion M. Anghel, Grigore Silași, Adrian Dumitru Crăciunescu, Diplomația Uniunii Europene (și regulile acesteia), 

Bucureşti, Ed. Universul Juridic, 2015. 

• Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Ed. Polirom, Iaşi, 2002. 
 

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% 

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

parcursul semestrului) 

10% 

Evaluarea sarcinilor la seminar Evaluare formativă 20% 

10.6 Standard minim de performanţã 

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

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

• Activitate la seminar 

Data avizării 

în departament 

 

Semnătura titularului de curs 

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

laborator/ proiect 
 

 

Semnătura directorului de departament 

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

 

Semnătură Decan 

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

I. Cunoaştere şi înţelegere 

• Să opereze cu aparatul noţional fundamental al disciplinei 

• Să explice esenţa negocierii 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 mediul internaţional 

• Să definească şi să explice probleme concrete din mediul international 

• Să elaboreze proiecte de cercetare privind medierea în relaţiile internaţionale 



 

 

 

 

 

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 Biotehnologii Cod disciplină: 

UCB.01.1.1.A.C.5.11.2 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Mărcău Flavius Cristian 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
 - 

2.4 Anul de studiu  III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei AC 
* 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; DF– disciplină facultativă 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator/proiect - 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  14 din care: 3.5 curs 14 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  
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 36   
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 
 

 

 

 

 

 

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

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

cooperant, flexibil și eficient. 
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 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  Identificarea, cunoaşterea şi explicarea locului, rolului şi 

importanţei  biotehnologiilor 
7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea şi înţelegerea de către studenţi a cunostinţelor de 

bază referitoare la biotehnologii 
Formarea de deprinderi şi abilităţi de folosire a metodelor şi 

tehnicilor de cercetare specifice biotehnologiilor 
Dezvoltarea competenţelor care vizează efectuarea, etapă cu 

etapă, a muncii de cercetare. 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
TEMA 1. Biotehnologia concept, definiție, percepție 
Procesul cunoaşterii şi particularităţile biotehnologiei 

Conceptualizare și definire 

Concepţiile metodologice ale evoluţiei biotehnologiilor 

Prelegerea şi discuţie 

interactivă 

 

1 

TEMA 2. Rolul și importanța biotehnologiilor 
 Biotehnologiile în viața societății: rol și importanță 

Prelegerea şi discuţie 

interactivă 

1 

TEMA 3. Istoricul biotehnologiilor 
Evoluţia biotehnologiilor: etape, domenii. 

Prelegerea şi discuţie 

interactivă 

1 

TEMA 4. Raporturile biotehnologiei cu natura  
Impactul biotehnologiilor asupra naturii 

Influențe reciproce 

Prelegerea şi discuţie 

interactivă 

 

2 

TEMA 5. Biotehnologiile și sănătatea umană 
Rolul biotehnologiilor în sănătatea umană 

Avantajele şi dezavantajele utilizării biotehnologiilor 

Aspecte pozitive și contradicții 

Prelegerea şi discuţie 

interactivă 

 

2 

TEMA 6. Biotehnologia modernă  și tehnologii inovatoare 
Raporturile între biotehnologii și tehnologiile inovatoare. 
Influențe reciproce 

Nivelul atins de biotehnologii 
Perspective 

Prelegerea şi discuţie 

interactivă 

 

2 

TEMA 7. Rolul economic al biotehnologiilor 
Impactul economic al biotehnologiilor  

Rolul iotehnologiilor în reducerea sărăciei și foametei   

Biotehnologiile în dezvoltarea economică  

Prelegerea şi discuţie 

interactivă 

 

2 

TEMA 8. Corporațiile biotehnologice 
Evoluția corporațiilor biotehnologice 

Concentrarea și dominația corporațiilor 

Influențe și consecințe 

Prelegerea şi discuţie 

interactivă 

 

1 

TEMA 9. Proprietatea intelectuală și brevetarea biotehnologiilor 
Cercetarea, know how-ul și  brevetarea biotehnologiilor 

Proprietatea intelectuală (drepturi și responsabilități) 

Prelegerea şi discuţie 

interactivă 

 

1 



TEMA 10 Biotehnologiile și problemele etice 
Aspectele etice ale procesului de cercetare a biotehnologiilor 

Limitele biotehnologiilor în raport cu principiile morale 

Biotehnologia în raport cu drepturile și libertățile individuale 

Bioteroriștii si biopirateria 

Prelegerea şi discuţie 

interactivă 

 

1 

Bibliografie obligatorie: 
1.Jurcoane S.  (coordonator) Tratat de biotehnologie, vol.I. EdituraTehnica, București,  2004. 
2.Băbeanu,N., OPopa O., Tehnică experimentală în biotehnologie, Ed. Domino®, 2008 

3. Malschi Dana, Biotehnologii și depoluarea sistemelor ecologice, Manual online, Bioflux Publishing House Cluj-

Napoca, 2014, http://www.editura.bioflux.com.ro/docs/2014.Malschi.pdf 
Bibliografie facultativă: 

1.Petre Marian, Teodorescu Alexandru, Biotehnologia Protectiei Mediului 1, Editura Cd Press, București, 2009 
2.Popovici E., Biotehnologii din industria alimentara, EdituraPerformantica, 2004  
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 
Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei Biotehnologii se va  concretiza în mediul universitar  prin elaborarea corectă, 

ştiinţifică a oricăror lucrări cu caracter ştiinţific (de la referatele cerute la diferite discipline până la elaborarea de 

articole şi studii pentru prezentarea la simpozioanele ştiinţifice ştudenţeşti, precum şi a lucrărilor de licenţă şi 

disertaţie). Pentru angajatorii (din administraţia publică locală şi centrală) este util şi necesar să aibă specialişti în 

elaborarea de situaţii, lucrări, rapoarte etc. bine  documentate/fundamentate ştiinţific.  De asemenea, cunoaşterea 

metodelor de investigare a unor colectivităţi umane, a  analizei  şi interpretării corecte a  datelor  privind influențele 

biotehnologiilor sunt utile managementului  din administraţia publică.   

 

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 

Examinare 

orală 
 

100% 
 

 
10.5 Seminar -   

10.6 Laborator -   
10.7 Proiect -   
10.8 Standard minim de performanţă 

• Nota 5 se acordă pentru răspunsul corect privind: 
• - cunoaşterea noțiunilor specifice referitoare la biotehnologii; 

• -  influențele biotehnologiilor în viața socială 

• - impactul biotehnologiilor asupra naturii 
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 Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație Publică 
1.7 Anul universitar 2022-2023 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practica de specialitate 2 Cod disciplină 

UCB.01.1.1.O.S.5.12 
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 III 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   din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator/proiect 4 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  56 din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator/proiect 56 

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 
56 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri, caiet de practică 11 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi – participare la activități la partenerul de practică  
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  

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. 

C
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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 

  

 

 

56 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. 
Practica de specialitate 2 se derulează pe parcursul a 56 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, a 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, cu modificările ulterioare; 
- 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 
.......................... 

 



 

 

 

 

 

 

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 Sisteme administrative 

comparate 

Cod disciplina 

UCB.01.1.1.A.S.6.13.1 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară 

2.3 Titularul activităţilor de seminar 

/laborator/proiect 

Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară 

2.4 Anul de studiu III 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/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 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

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

Tutoriat  

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 44   

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Știința administrației 

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
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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. 

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
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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  Cunoașterea modului de organizarea şi funcţionare a sistemelor administrative ĩn 

diferite state, structurate pe state unitare şi state federale 

7.2 Obiectivele specifice Studenții vor fi capabili să: 

▪ Explice : structura administraţiei centrale, regionale și locale a ţărilor U.E., 

făcând referire la structura de stat (unitară, federală) şi la principiile de organizare 

şi funcţionare ale acesteia ; 

▪ Descrie : rolul, structura şi ĩnvestitura guvernului, organizarea și funcționarea 

ministerelor ; 

▪ Utilizeze : informaţiile dobândite cu ajutorul bibliografiei recomandate, pentru 

a elabora modele de administrație locală/regională supuse dezbaterii publice; 

▪ Analizeze: raporturile administrație locală-administrație regională în contextul 

politicii de coeziune, precum și influența multiculturalismului asupra evoluției 

unui sistem administrativ 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. ore Obs. 

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

modului de evaluare. 

SISTEMUL ADMINISTRATIV - COMPONENTĂ A MEDIULUI 

SOCIAL 

Prelegere, explicație, dezbatere, 

problematizare 

3  

FACTORI DETERMINANŢI ŞI PRINCIPII DE FUNCŢIONARE 

A SISTEMELOR ADMINISTRATIVE 

 

Prelegere, explicație, dezbatere, 

problematizare 

3  

SISTEME ADMINISTRATIVE CENTRALE – ORGANIZAREA 

AUTORITĂȚILOR 

 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

3  

SISTEME ADMINISTRATIVE CENTRALE IN STATE 

UNITARE 

 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

4  

SISTEME ADMINISTRATIVE CENTRALE IN STATE 

FEDERALE 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

4  

SISTEME ADMINISTRATIVE LOCALE – COLECTIVITĂȚI ȘI 

REGIMURI 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

3  

SISTEME ADMINISTRATIVE LOCALE ÎN STATE UNITARE Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

4  

SISTEME ADMINISTRATIVE LOCALE ÎN STATE FEDERALE Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

4  

Bibliografie obligatorie: 

Androniceanu, A., (2015) Sisteme administrative din state ale Uniunii Europene, Ed. Universitară, București 

Alexandru, I., Gilia, C. și Ivanoff, I.V., (2008) Sisteme politico-administrative europene, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 

Ed. Hamangiu, Bucureşti 

Bibliografie facultativă: 



Muraru, I., Tănăsescu, E.S. (2004), Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. All Beck, Bucureşti 

Onofrei, M. (2008), Administraţie publică. Fundamente ştiinţifice şi bune practici, Ed. Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 

Iaşi 

Radu, L., Creța, S., Cobârzan, B, Apan, O, (2014) Sisteme administrative comparate – Suport de curs, Universitatea Babeş-

Bolyai, Cluj-Napoca 

Scutariu, P.,  (2020) Sisteme administrative comparate, Suport de curs, Suceava 

Radu, L., Apan, O., (2013) Administraţie publică comparată, Ed. Tritonic, Cluj Napoca, 2013 

Radu, L. (2013) Guvernanţă comparată, Ed. Tritonic, Cluj Napoca, 2013 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Nr. ore Obs. 

Seminar introductiv. Familiarizarea studenților cu conținutul 

aplicativ al disciplinei, prezentarea unor detalii organizatorice 

Dezbatere, problematizare, discuţii 

interactive 

1  

Sistemul administrativ – concept, componente, metodă comparativă Dezbatere, problematizare, 

discuţii interactive 

3  

Acțiunea factorilor endogeni și exogeni asupra sistemelor 

administrative 

Dezbatere, problematizare, 

discuţii interactive 

4  

Principii de bază în organizarea și funcționarea sistemelor 

administrative 

Dezbatere, problematizare, 

discuţii interactive 

4  

Particularități ale organizării și funcționării administrații lor 

centrale în state unitare 

Dezbatere, problematizare, 

discuţii interactive 

4  

Administrații centrale în state federale – specificități în organizarea 

și funcționarea acestora 

Dezbatere, problematizare, 

discuţii interactive 

4  

Organizarea și funcționarea administrațiilor locale în state unitare Dezbatere, problematizare, 

discuţii interactive 

4  

Administrațiile locale în state federale – organizare și funcționare Dezbatere, problematizare, 

discuţii interactive 

4  

Bibliografie obligatorie: 

Androniceanu, A., (2015) Sisteme administrative din state ale Uniunii Europene, Ed. Universitară, București 

Alexandru, I., Gilia, C. și Ivanoff, I.V., (2008) Sisteme politico-administrative europene, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 

Ed. Hamangiu, Bucureşti 

Bibliografie facultativă: 

Muraru, I., Tănăsescu, E.S. (2004), Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. All Beck, Bucureşti 

Onofrei, M. (2008), Administraţie publică. Fundamente ştiinţifice şi bune practici, Ed. Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 

Iaşi 

Radu, L., Creța, S., Cobârzan, B, Apan, O, (2014) Sisteme administrative comparate – Suport de curs, Universitatea Babeş-

Bolyai, Cluj-Napoca 

Scutariu, P.,  (2020) Sisteme administrative comparate, Suport de curs, Suceava 

Radu, L., Apan, O., (2013) Administraţie publică comparată, Ed. Tritonic, Cluj Napoca, 2013 

Radu, L. (2013) Guvernanţă comparată, Ed. Tritonic, Cluj Napoca, 2013 

 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Competenţele dobândite de studenţi în urma parcurgerii cursului şi seminarului vor satisface aşteptările 

angajatorilor din domeniul administraţiei publice locale dar şi centrale 

 

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  

Participarea la cursuri şi implicarea în discuţiile 

pe marginea tematicii aferente fiecărui curs 

Evaluare orală - Evaluare 

sumativă la sfârşitul 

semestrului 
80 % 

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 studiate 

Prezență la activitățile de seminar 

 

 

Evaluare formativă (pe tot 

parcursul semestrului) -2 

teste de evaluare pe parcursul 

semestrului 20 % 

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 si Adminsitratie Publica 

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 Managementul resurselor 

umane în administrația publică 

UCB.01.1.1.A.S.6.13.2 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Alecsoiu Olivia 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Lect. univ. dr. Alecsoiu Olivia 

2.4 Anul de studiu III 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/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 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

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

Tutoriat  

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 44  

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
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CP1 Utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor 

administrative pentru inserția profesională în instituții publice; 

CP2 Identificarea, analizarea și rezolvarea problemelor din administrația publică în mod 

cooperant, flexibil și eficient;  

CP4 Aplicarea elementelor strategice pentru dezvoltarea instituțională; . 

CP5 Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea eticii și deontologiei 

profesionale;  

C
o

m
p
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ţe
 

tr
an
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le

 

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

respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale;  

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

munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală;  

CT3 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  

Facilitarea formării unei concepții manageriale moderne  în domeniul resurselor umane 

necesare funcționării și dezvoltării organizațiilor performante și sustenabile, în contextul 

accelerării trecerii la economia bazată pe cunoștințe. Aplicarea de metode şi tehnici pentru 

atingerea obiectivelor în domeniul resurselor umane . Dezvoltarea abilităţilor de utilizare 

în practică a cunoştinţelor teoretice privind managementul resurselor umane în domeniul 

public. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

Descrierea aprofundată a normelor legale, a principiilor şi formelor de organizare, 

funcţionare şi management a instituţiilor publice şi/sau private; 

Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea procedurilor standard specifice 

utilizării resurselor umane în actul managerial; 

 Utilizarea cunoştinţelor şi procedurilor standard pentru rezolvarea unor probleme teoretice 

şi/sau practice noi privind eficientizarea folosirii resurselor umane disponibile; Interpretarea  

conceptelor şi a categoriilor economice specifice resurselor umane în domeniul public; 

 Facilitarea formării unei concepții manageriale moderne  în domeniul resurselor umane 

necesare funcționării și dezvoltării organizațiilor performante și sustenabile, în contextul 

accelerării trecerii la economia bazată pe cunoștințe. 

Aplicarea de metode şi tehnici pentru atingerea obiectivelor în domeniul resurselor umane. 

Dezvoltarea abilităţilor de utilizare în practică a cunoştinţelor teoretice privind 

managementul resurselor umane în domeniul public; 

Elaborarea unui proiect complex de dezvoltare profesională a factorului uman, în condiţiile 

evoluţiei instituţionale 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

I Managementul resurselor umane în administratia 

publica 

 1.1Importanța resursei umane la nivelul organizațiilor; 

1.2Conceptul de management al resurselor umane;  

1.3. Legătura dintre managementul resurselor umane și 

managementul strategic al organizațiilor;  

1.4. Structurarea funcțiunii de resurse umane; 

1,5 Creativitatea resurselor umane și inovarea în cadrul 

organizației 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

4h 



II. Particularități ale managementului resurselor 

umane în instituțiile publice și autorități administrative.                                                    

 2.1.Funcția publică și funcționarul public din dubla 

perspectivă, cea a managementului public și cea a dreptului 

administrativ;  

2.2.Scurt istoric al funcționarului public în România;  

2.3. Funcționarul public- concept, tipologie 

Prelegerea, Conversația 

euristică, Problematizarea 

Explicația, Demonstrația 

Studiul de caz, Exercițiul 

Observația, Modelarea 

4h 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE RESURSELOR UMANE ÎN 

DOMENIUL PUBLIC 

III.Pregătirea  și perfecționarea pregătirii 

funcționarilor publici;                                                                                               

3.1.Identificarea nevoilor de training; 

3.2.Instituții implicate în desfășurarea activităților de 

pregătire și perfecționare  a pregătirii funcționarilor publici;  

3. 3.Forme de pregătire profesională;. 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

4h 

IV.Recrutarea, selecția, atestarea, numirea 

funcționarilor publici în România.                                                          

4.1.Recrutarea funcționarilor publici-concept; 

4.2. Metode și tehnici de recrutare;  

4.3. Selecția funcționarilor publici – concept; 

4.4 Metode de selecție; 

4.5 Atestarea pe post a funcționarilor publici; 

4.6 Numirea în funcție a funcționarilor publici; 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

4h 

V Motivarea, satisfacția și implicarea în muncă;                                                                     

5.1. Conceptul de motivare și principalele accepțiuni;  

5.2. Teorii asupra motivării resurselor umane; 

5.3 Motivarea și implicarea în muncă 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

2h 

VI . Salarizarea funcționarilor publici         

6.1.Salarizarea funcționarilor publici- concept.; 

6.2 . Forme  de salarizare a funcționarilor publici 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

2h 

VII Evaluarea resurselor umane din domeniul 

administrației publice.                  

7.1.Evaluarea funcționarilor publici debutanți; 

7.2. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 

funcționarilor publici; 

7.3 Fișa postului funcționarului public; 

7.4 Evaluarea prin metoda feed-back 360 de grade 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

4h 

VIII.Cultura organizațională.                                                  

 8.1.Conceptul de cultură organizațională;  

8.2.Componentele culturii organizaționale;  

8.3.Tipuri de culturi organizaționale; 

 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

2h 



IX.Managementul resurselor umane în societatea 

bazată pe cunoștințe.        

9.1 Reconsiderarea rolului și conținutului managementului 

resurselor umane; 

9.2.Angajarea flexibilă a resurselor umane; 

9.3 Resursa umană în firma bazată pe cunoștințe 

Expunerea sistematică; 

Conversația euristică; 

Metoda observației; 

Problematizarea; 

Învățarea prin descoperire; 

Studiu de caz; 

Metoda simulării 

2h 

Bibliografie obligatorie 

1. Alecsoiu O.. Managementul resurselor umane administratia publică –Notițe de curs, disponibil la 

biblioteca FSEDAP  

2. Bogdan, Anca, Igreț, Ramona Ștefania, Managementul resurselor umane, Editura Pro Universitaria, 

București, 2012. 

3. Nicolescu, O.,(Coordonator), Managerii și managementul resurselor umane, Editura Economică, 

București, 2004. 

Bibliografie facultativa 

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

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

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

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

Universitaria, București, 2011 

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

Uranus,București,2006. 

9. Xxx      Revista- „Calitatea –acces la succes”, anul 111, nr7-8, 2015,  

10. Xxx,       Revista Economie, Seria Management, vol.XIV,  Issue1, 2015 

11. Xxx,     Revista de Management Comparat Internațional , Vol.XII, Issue 1,2,3 2015                  

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

I Managementul resurselor umane în administratia 

publica 

  

Studiul de caz, 

problematizarea, simularea de 

situatii, jocul de rol, metode de 

lucru în grup, individual si frontal, 

metode pentru dezvoltarea gândirii 

critice 

4 

II. Particularități ale managementului resurselor umane 

în instituțiile publice și autorități administrative.                                                    

  

 

Studiul de caz, 

problematizarea, simularea de 

situatii, jocul de rol, metode de 

lucru în grup, individual si frontal, 

metode pentru dezvoltarea gândirii 

critice 

4 

Activități specifice resurselor umane în domeniul public 

III.Pregătirea  și perfecționarea pregătirii funcționarilor 

publici;                                                                                               

 

Studiul de caz, 

problematizarea, simularea de 

situatii, jocul de rol, metode de 

lucru în grup, individual si frontal, 

metode pentru dezvoltarea gândirii 

critice 

4 

IV.Recrutarea, selecția, atestarea, numirea 

funcționarilor publici în România.                                                          

 

Studiul de caz, 

problematizarea, simularea de 

situatii, jocul de rol, metode de 

lucru în grup, individual si frontal, 

metode pentru dezvoltarea gândirii 

critice 

4 

V Motivarea, satisfacția și implicarea în muncă;                                                                     

 

Studiul de caz, 

problematizarea, simularea de 

situatii, jocul de rol, metode de 

lucru în grup, individual si frontal, 

4 



metode pentru dezvoltarea gândirii 

critice 

 

VI . Salarizarea funcționarilor publici         

 

 

Studiul de caz, 

problematizarea, simularea de 

situatii, jocul de rol, metode de 

lucru în grup, individual si frontal, 

metode pentru dezvoltarea gândirii 

critice 

 

2 

VII Evaluarea resurselor umane din domeniul 

administrației publice.                  

 

Studiul de caz, 

problematizarea, simularea de 

situatii, jocul de rol, metode de 

lucru în grup, individual si frontal, 

metode pentru dezvoltarea gândirii 

critice 

2 

 

VIII.Cultura organizațională.                                                  

 

Studiul de caz, 

problematizarea, simularea de 

situatii, jocul de rol, metode de 

lucru în grup, individual si frontal, 

metode pentru dezvoltarea gândirii 

critice 

2 

IX.Managementul resurselor umane în societatea bazată 

pe cunoștințe.        

 

Studiul de caz, 

problematizarea, simularea de 

situatii, jocul de rol, metode de 

lucru în grup, individual si frontal, 

metode pentru dezvoltarea gândirii 

critice 

2 

Bibliografie obligatorie 

1. Alecsoiu O.. Managementul resurselor umane administratia publică –Notițe de curs, disponibil la biblioteca 

FSEDAP  

2. Bogdan, Anca, Igreț, Ramona Ștefania, , Managementul resurselor umane, Editura Pro Universitaria, București, 

2012. 

3. Nicolescu, O.,(Coordonator), Managerii și managementul resurselor umane, Editura Economică, București, 2004. 

 

Bibliografie facultativa 

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

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

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

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

București, 2011 

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

9. .xxx      Revista- „Calitatea –acces la succes”, anul 111, nr7-8, 2015,  

10. Xxx,       Revista Economie, Seria Management, vol.XIV,  Issue1, 2015 

11. Xxx,     Revista de Management Comparat Internațional , Vol.XII, Issue 1,2,3 2015                   

* 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 

I. Cunoaştere şi înţelegere 

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

specifice managementului resurselor umane; 

• Dezvoltarea capacității  de a determina importanța resurselor umane la nivelul organizației în 

contextul economic actual 

• Derularea unui proces de management modern privind resursa umană, astfel încât să facă față 

provocărilor și schimbărilor din mediul extern; 

II. Deprinderi intelectuale sau academice 



• Dezvoltarea capacității  de cercetare științifică în domeniul managementului resurselor 

umane; 

• Dezvoltarea de conexiuni și integrări logice ale conceptelor și rezultatelor cercetării în sfera 

managementului resurselor umane; 

III. Deprinderi profesionale/practice 

• Aplicarea de metode şi tehnici pentru atingerea obiectivelor în domeniul resurselor umane. 

• Dezvoltarea abilităţilor de utilizare în practică a cunoştinţelor teoretice privind 

managementul resurselor umane în domeniul public 

IV. Deprinderi transferabile 

• Capacitatea de a lucra eficient în echipă; 

▪ Dezvoltarea capacității de a comunica deschis și de a armoniza interesele cu obiectivele 

grupului. 
 

 

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 

Argumentarea importanţei rolului resurselor umane la 

nivelul organizațiilor; 

Identificarea activităților specifice funcțiunii de resurse 

umane;. 

Caracterizarea activităților specifice funcțiunii de resurse 

umane; 

Cunoașterea fișei postului; 

 

Examinare orala 

 

Evaluare sumativă 

la sfârşitul 

semestrului 

70% 

10.5 Seminar/ 

laborator/ proiect 

Activitate seminarii (include prezența) 

Evaluare portofoliu 

Evidenţierea notelor definitorii ale conceptelor studiate; 

capacitatea  de identificare şi exemplificare a acestora  

Evaluare pe 

parcurs 

30% 

10.6 Standard  minim de performanţă 
Sa dovedeasca insusirea minima 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 Etică și integritate 

academică 
Cod disciplină: 

UCB.01.1.1.A.S.6.14.1 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ.dr. Flavius Cristian Mărcău 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Lect. univ.dr. Flavius Cristian Mărcău 

2.4 Anul de studiu III 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/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  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 42 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 
Tutoriat  
Examinări 3 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 83  

  3.9 Total ore pe semestru 125 
3.10 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   
4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

predare multimedia.  

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
Activitățile de seminar se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu 

echipament de predare multimedia. 

 

 

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 
Concepte si distincții fundamentale  Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Cadre ale evaluării morale. Cum analizăm o problemă 

etică?  

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

De ce este nevoie de etica academică  
 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Etică și integritate academică. Privire comparativă. Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Instrumente legislative. Codul de etică universitară. Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Abateri de la normele de conduită etică Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Sancțiuni pentru încălcarea eticii universitare și a bună 

conduite în cercetarea științifică 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Plagiatul Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

4 

Metodologia cercetării științifice. Principii Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Etica publicării Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

4 

Probleme etice specifice domeniului  Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

4 



Bibliografie obligatorie: 

Capcelea, V., Etica si comportamentul civilizat, Editura Pro Universitaria, București, 2016 

Papadima, L. (Coord.), Deontologie academică. Curriculum-cadru, Editura Universității din 

București, București, 2017 

Aslam Constantin, Cornel Florin Moraru, Raluca Paraschiv, Curs de deontologie și integritate 

academică, Universitatea Națională de Arte, București, 2018. 
Bibliografie facultativă: 

Ștefan Emilia, Etica și integritate academică, Editura Pro-Universitaria, București, 2018. 4. 

Șercan Emilia, Deontologie academică. Ghid practic, București, 2017. 

Stephen, L.. The Science of Ethics. Cambridge, Cambridge University Press, 2012 

  

8.1 Seminar Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

Etică, datorie morală, imperative sociale Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Societate, corp social, norme Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Viață publică, comportament normativ, îndatorire 

socială 

Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Funcție publică și deontologie – the whistle blowers – 

avertizorii de integritate 

Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Etica academică - fundamente Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Deontologia metodelor de cercetare Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Corupția și efectele ei sociale Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Bibliografie obligatorie: 

Lazăr, Cornel, Autoritate şi deontologie, Bucureşti, Ed. Licorna, 1999 

Lorenz, Konrad, Cele opt păcate ale omenirii civilizate, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996. 

Morar, Vasile, Moralităţi elementare, Ed. Paideia, Bucureşti, 2001 
Bibliografie facultativă: 

Sponville, André Compte – Mic tratat al marilor virtuţi, Ed. Univers, Bucureşti, 1998 

Tofan, Dana Apostol – Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice, Ed. All 

Beck, Bucureşti, 1999  

Legea 161/19.04.2003 privind unele măsuri în exercitarea demnităților publice; 

Hot. Guv. Nr. 215/20.03.2012 privind Strategia Națională Anticorupție 

Legea 7/2004 privind Codul de Conduită a Funcționarilor Publici - Legea 571/2004 

 

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 
60% 



10.5 Seminar Activitate seminarii  40% 

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              Bioetică Cod disciplină 

UCB.01.1.1.A.S.6.14.2 

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

2.3 Titularul activităților de seminar Prof. univ. dr. Purec Sorin 
2.4.Anul de studiu III 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/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  3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 1 

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

Distribuţia fondului de timp  ore 

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

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 31 

Tutoriat  

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 83   

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

    4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         

4.2 de competenţe         

 

    5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului 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.  

 

    6. Competenţele specifice acumulate 

   
C

o
m

p
et

en
te

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

    

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

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
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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.  

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoaşterea şi înţelegerea temelor majore de dezbatere in bioetica 

contemporană. 

7.2 Obiectivele specifice 

- definirea obiectului de studiu al bioeticii;  

- cunoasterea problemelor majore ale eticii contemporane;  

- întelegerea aspectelor etice ale cercetarii ştinţifice; 

  

 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.  

Etica şi societatea 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

4  

Fundamentele filosofice ale eticii. Diferențe între etică și 

morală. Competența etică și autoritatea etică. Tipuri de etică. 

 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

4  

Fundamentele evolutive ale eticii Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

3  

Introducere în domeniul bioeticii. Principiile morale și 

filosofico-metodologice ale bioeticii 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

3  

Știința, drepturile omului, bioetica și legea Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

4  

Substratul natural, etic, științific și legal al drepturilor 

omului și riscul încălcării lor 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

3  

Bioetică socială – aspecte privind rasa, etnia, orientarea 

sexuală, organizarea socială și diversitatea culturală 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

4  

Bioetica politică în contextul paradigmei securității umane. 

Principii bioetice în cercetarea științifică 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

3  

Bibliografie obligatorie curs 

S. Purec, Bioetică – suport de curs, format electronic 

Singer P., 2006. Tratat de etică. Ed. Polirom, București 

Bibliografie opţională curs 

Scripcaru, G., Ciuc, A., Astărăstoae, V., Scripcaru, C., 1998, Bioetica, științele vieții și drepturile omului, Ed. Polirom, 

București 

Gavrilovici, C., 2007, Introducere în Bioetică – Note de curs, Ed. Junimea, Iași 

Astărăstoae. V., Loue .S., Ioan. B., 2009, Etica cercetării pe subiecţi umani, Ed. “Gr.T.Popa”, Iaşi 

Ioan, B., Gavrilovici, C., Astărăstoae, V., 2005, Bioetica – cazuri celebre, Ed. Junimea, Iași 

Kerns T. Introduction to bioetics. http://www.bioethicscourse.info/lecsite/ethicsintro.html  

Țîrdea, N. T., 2017, Bioetică: curs de bază, Tipografia "Print-Caro”, Chișinău, 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=bioetica 

8.2. Seminar  Metode de predare Nr. ore Obs. 

Etica şi morala: originea, geneza, esenţa şi conţinutul Dezbatere, problematizare, 

discuţii interactive 
2  

Conceptul de bioetică, originea şi obiectul ei de studiu. Dezbatere, problematizare, 

discuţii interactive 

2  

Principiile morale și filosofico-metodologice ale bioeticii Dezbatere, problematizare, 2  

http://www.bioethicscourse.info/lecsite/ethicsintro.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=bioetica
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discuţii interactive 

Aspectele sociofilosofic, axiologic, juridic şi medical al bioeticii Dezbatere, problematizare, 

discuţii interactive 
2  

Bioetica socială: precizări și aprecieri Dezbatere, problematizare, 

discuţii interactive 

2  

Specificul bioeticii în realizarea integrării cunoștințelor științifice 

contemporane 

Dezbatere, problematizare, 

discuţii interactive 

2  

Bioetica şi „graniţele” progresului tehnico-ştiinţific și tehnologic Dezbatere, problematizare, 

discuţii interactive 

2  

Bibliografie obligatorie seminar    
S. Purec, Bioetică – suport de curs, format electronic 

Singer P., 2006. Tratat de etică. Ed. Polirom, București 

Bibliografie opţională seminar 

Scripcaru, G., Ciuc, A., Astărăstoae, V., Scripcaru, C., 1998, Bioetica, științele vieții și drepturile omului, Ed. Polirom, 

București 

Gavrilovici, C., 2007, Introducere în Bioetică – Note de curs, Ed. Junimea, Iași 

Astărăstoae. V., Loue .S., Ioan. B., 2009, Etica cercetării pe subiecţi umani, Ed. “Gr.T.Popa”, Iaşi 

Ioan, B., Gavrilovici, C., Astărăstoae, V., 2005, Bioetica – cazuri celebre, Ed. Junimea, Iași 

Kerns T. Introduction to bioetics. http://www.bioethicscourse.info/lecsite/ethicsintro.html  

Țîrdea, N. T., 2017, Bioetică: curs de bază, Tipografia "Print-Caro”, Chișinău, 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=bioetica  

 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continutul cursului vizează aspecte teoretice legate de cele mai discutate teme de bioetica și permite înțelegerea 

originii, necesității apariției, obiectul de studiu și principiile metodologice și morale ale bioeticii și familiarizarea 

cu manifestarea acestui domeniu al filosofiei practice în diverse ramificaţii profesionale. 

 

   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 

60% 

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. 

Implicare în activitățile de seminar. 

Evaluare formativă 

(pe tot parcursul 

semestrului) 

40% 

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 la activitățile de curs și seminar; 

-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 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 pentru elaborarea 

lucrării de licență 
Cod disciplină 

UCB.01.1.1.O.S.6.15 
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 III 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 4 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  56 din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator/proiect 56 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren– 

participare la activități la partenerul de practică 
76 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri, caiet de practică 10 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi – participare la activități la partenerul de practică  
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  

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 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

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

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

 

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  Disciplina are ca scop: formarea şi dezvoltarea aptitudinilor 

necesare elaborării de lucrări sumative cu caracter teoretic şi 

aplicativ, bazate pe cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea 

conceptelor, teoriilor, metodelor şi tehnicilor de cercetare specifice 

domeniului de licenţă. - pregătirea lucrării de licenţă pentru a fi 

susţinută în cadrul examenului de licenţă, ca examen sumativ final 

al studiilor de licenţă. 
7.2 Obiectivele specifice -familiarizarea studenţilor cu cerinţele de fond în vederea realizării 

lucrării de licenţă;  

- formarea şi dezvoltarea aptitudinilor studenţilor de a elabora 

proiecte şi lucrări sumative cu caracter teoretic şi aplicativ;  

- oferirea de consultaţii studenţilor pe parcursul realizării lucrării 

de licenţă;  

- îndrumarea studentilor spre a realiza lucrãri originale, aplicative, 

inovative, interdisciplinare si sã evite plagiatul;  

- aplicarea corectă a metodelor specifice de analiză în domeniul în 

care se elaborează lucrarea de licenţă;  

- fundamentarea de concluzii şi propuneri la finalul lucrarii 

specifice temei abordate  

- identificarea de soluţii novative de rezolvare a temei propuse 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Laborator Metode de 

predare 
Nr. ore/ 

Observaţii 
Discuţii privind modul de elaborare a lucrarii de licenţă: structura 

lucrarii, condiţii de tehnoredactare, folosirea referinţelor 

bibliografice, utilizarea figurilor, graficelor, tabelelor etc. 

 56 

Etica cercetării și a redactării textului științific 

Stabilirea calendarului de realizare a lucrarii de licenta. 
Discutii cu studentii privind aspectele teoretice si metodologice 

specifice fiecărei teme abordate în lucrarea de licenţă 
Pregătirea studenţilor pentru realizarea părţii practice a lucrării de 

licenţă. 
Clarificări privind studiul de caz elaborat în cadrul lucrării de licenţă. 

Verificarea stadiului de elaborare a lucrărilor de licenţă. 

Discuţii cu privire la modul de elaborare a concluziilor 

Pregătirea prezentării pentru susţinerea publică a lucrării de licenţă. 



Bibliografie recomandată 
1.Bibliografia recomandată de cadrul didactic îndrumător pentru realizarea lucrării de licenţă în concordanţă 

cu tema aleasă.  

2.Adrian Gorun, Horațiu Tiberiu Gorun, Un scurt tratat de epistemologie. Ghid metodologic pentru 

elaborarea unei lucrări științifice. Aplicații, Editura Universitaria Craiova, 2021 

3.Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă practicile academice specifice elaborării lucrărilor de finalizare 

a ciclului de studii de licență și dezvoltă aptitudini de lucru specifice domeniului științe administrative. 

 

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 -   
10.6 Laborator -   
10.7 Proiect Realizarea unui proiect de cercetare 

cu caracter teoretico-aplicativ 

corespunzător temei de licenţă. 

Evaluare orală 

Prezentare 

proiect  

100% 

10.8 Standard minim de performanţă 

• Obţinerea notei 5, care presupune ca:  

• lucrarea să corespundă cerinţelor de redactare. 

• noţiunile teoretice sunt prezentate pe baza literaturii de specialitate citate corect. 

• culegerea, analiza şi interpretarea datelor empirice a fost realizată cu utilizarea unei metodologii corecte 

şi adecvate. 

• concluziile cercetării sunt logice şi relevante pentru subiectul abordat. 

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 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 

Geneza culturii și civilizației contemporane Cod disciplină 
UCB. 01.1.1.L.C.5.16 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Lect. univ.dr. Iulian Pînișoară 

2.4 Anul de studiu III 2.5Semestrul 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/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 2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar 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 7 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat  

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 22  

3.8 Total ore pe semestru 50 

3.9 Numărul de credite4) 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a 

cursului 

 

5.2 de desfăşurare a 

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



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

CP5 Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea deontologiei 

profesionale. 

Competenţe 

transversale 

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

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

 

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 de soluţionare a conflictelor şi crizelor 

• să îi familiarizeze pe studenţi cu rezolvarea aspectelor 

generatoare de conflicte și crize. 

• să dezvolte la studenţi abilităţile de comunicare interpersonală. 

8.  
9. Conţinuturi 

8.1 Seminar Metode de predare Observaţii 

Cultura şi civilizaţia clasică prelegere,expunere, conversație Milza, Pierre, Berstein, 

Serge, Istoria secolului 
XX, vol. I, pp.98-136; 

Mary Beard, SPQR. O 

istorie a Romei antice, pp. 

425-460  

3h 

Creştinismul factor de conservare şi de distrugere a 

civilizaţiei clasice 

prelegere,expunere, conversație Catherine Nixey, Epoca 
întunecării. Cum a distrus 

creştinismul lumea 

clasică, pp.15-52 

3h 

Consideraţii introductive privind istoria seolului al XX- lea prelegere,expunere, conversație 3h 

Economie și societate: Europa la începutul secolului al  XX-

lea și după Marele Război 

prelegere, expunere, 
problematizare, 

conversație 

3h 

Economie și societate: Statele Unite ale Americii în 

perioada interbelică 

prelegere, expunere, 

problematizare, 

conversație 

4h 

Literatură, artă, cultură și religie în perioada interbelică prelegere, expunere, 
problematizare, 

conversație 

3h 

Reconstrucția Europei Occidentale după al Doilea 

Război Mondial 

prelegere, expunere, 
problematizare, 

conversație 

3h 

Cultura în epoca postbelică prelegere, expunere, 

problematizare, 

conversație 

3h 

Economie și societate în perioada postbelică în Europa 
occidentală și în S.U.A. 

prelegere, expunere, 3h 



Bibliografie obligatorie 

Beard, Mary; SPQR. O istorie a Romei antice, Editura Trei, 2017 

Figes, Orlando; Europenii. Trei vieţi şi formarea unei culturi cosmopolite în Europa secolului al XIX-lea, Editura 

Polirom, Iaşi, 2021 
Milza, Pierre, Berstein, Serge, Istoria secolului XX, vol. I-III, Editura BIC ALL, Bucureşti, 1998 

Nixey, Catherine; Epoca întunecării. Cum a distrus creştinismul lumea clasică, Editura Humanitas, Bucureşti 

2017; 

Bibliografie opțională 

Larousse. Istoria universală, vol. 3. Evoluția lumii contemporane, Editura Univers Enciclopedic, București, 2006. 

Johnson, Paul, O istorie a lumii moderne 1920-2000, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005 

 

10. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 

11. 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 100% 

Utilizarea corectă a conceptelor 

studiate 

Capacitatea de a-și argumenta 

logic ideile 

Coerență și originalitate în 

exprimare 

  

10.5 Seminar/ laborator/ 

proiect 

   

   

10.6 Standard minim de performanţă 

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

Data avizării 

în departament  

Semnătura titularului de curs 

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

laborator/ proiect 

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

   

Semnătura directorului de departament 

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

 
 

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

 

 

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

domeniului în condiţii de asistenţă calificată 



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 Analiza conflictelor 

internaţionale 

Cod disciplina UCB.01.1.1.L.C.6.17 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare* C 2.7Regimul 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/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 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 16 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

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

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 
Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet. 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

CP4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională.  

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

Pregătirea studenţilor cu privire la modalitatile prin care se pot identifica factorii determinant ai 

unui conflict international. Analiza conflictelor internationale isi propune dezvoltarea 

deprinderilor si aptitudinilor studentilor in materie de conflicte internationale si analiza a 
cauzelor si solutiilor acestora. Urmăreste realizarea unei viziuni sintetic integratoare asupra 

fenomenologiei juridice a relaţiilor dintre state. 

7.2 Obiectivele specifice Obiectivele disciplinei rezonează cu logica internă a planului de învăţământ, plan care vizează 

o justă îmbinare a perspectivei general-teoretice asupra domeniului relatiilor internationale cu 

cea practica. 

 

8. Conţinuturi 
8.2 Seminar Nr. 

ore 

Metode de 

predare 

Observaţii 

INTRODUCERE- STUDIUL INTERDISCIPLINAR AL 

CONFLICTELOT INTERNATIONALE 

1. Definiţia si obiectul analizei conflictelor internationale 

2. Particularităţile domeniului relatiilor internationale 

3. Raportul între drepturile de suveranitate si interesele 

statelor lumii in diferite arii geografice 

4 Prelegere, curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 

predării 

COOPERAREA SI CONFLICTUL IN RELATIILE 

INTERNATIONALE 

1. Consideraţii generale 
2. Tratatul internaţional 

4 Prelegere,curs 

interactiv, 
dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 
pentru a putea interacţiona în timpul 

predării 

ANALIZA CAUZELOR SI A CONSECINTELOR 

CONFLICTELOR IINTERNATIONALE 

1. Definiţia si clasificarea conflictului 

3. Elementele unui conflict internaţional 

4. Tipurile de conflict 
5. Managementul conflictelor internationale 

4 Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 

predării 

PRIMUL RAZBOI MONDIAL 

1. Realitati geopolitice si culturale 

2. Cauze si consecinte ale declansarii conflictelor dintre state 

3. Proiecte de reorganizare al lumii postbelice 
4. Solutionarea conflictului – Liga natiunilor 

4 Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 

predării 

AL DOILEA RAZBOI MONDIAL 

1. Consideraţii generale 

2. Cauzele declansarii celui de al doilea razboi mondial 
3. Particularitati ale conflictului 

4 Prelegere,curs 

interactiv, 
dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 
pentru a putea interacţiona în timpul 

predării 

CONFLICTE INTERNATIONALE IN PERIOADA 

RAZBOIULUI RECE 

1. Definiţia razboiului rece 

2. Modalitati de desfasurare a conflictelor in aceasta 

perioada 
3. Analiza razboiului rece 

4 Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate 

pentru a putea interacţiona în timpul 

predării 

CONFLICTE INTERNATIONALE IN PERIOADA 

CONTEMPORANA 

1. Particuaritatile conflictelor internationale din perioada 

contemporana 

4 Prelegere,curs 

interactiv, 

dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a 

bibliografiei recomandate pentru a 

putea interacţiona în timpul 



2. Modalitati de desfasurare a conflictelor in aceasta perioada 

3. Analiza tipurilor de conflicte si impactul lor asupra 

relatiilor internationale 

4. Analiza factorilor determinanti asupra deteriorarii 

raporturilor internationale 

5. Rolul mass-media si al globalizarii in 

solutionarea/declansarea conflictelor 

6. Strategii de aplanare si solutionare a diferendelor 

internationale 

  predării 

Bibliografie minimală 

• Ina Raluca Tomescu, Securitate şi relaţii internaţionale în contextul globalizării, Editura Universităţii Naţionale de 

Apărare ”Carol I”, Bucureşti, 2014 

• Ion Rusu, Organizaţii şi relaţii internaţionale, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2002. 

• Ion Dragoman, Claudia Militaru, Cerasela Panduru, Relaţii internaţionale actuale, Editura Intergraf, Reşiţa, 2004. 

• C. Kereji, Soluţionarea amiabilă a conflictelor, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 2008. 
 

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    

10.5 Seminar/laborator Examinare orală Evaluare sumativă la 

sfârşitul semestrului 
90% 

Prezenţă şi activitate Evaluare formativă (pe tot 

parcursul semestrului) 

10% 

10.6 Standard minim de performanţã 

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

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

• Activitate la seminar 

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 negocierii 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 mediul internaţional 

• Să definească şi să explice probleme concrete din mediul international 

• Să elaboreze proiecte de cercetare privind medierea în relaţiile internaţionale 


