
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10  
1.5 Ciclul de studii  Licenta   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Administratie Publica / L40201005010   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei TEORIA GENERALA A STATULUI SI DREPTULUI  

2.2 Titularul activităţ ilor de curs Lect.univ.dr. Gheorghe PINTEALĂ 
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5 Lect.univ.dr. Caius LUMINOSU 

2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare E   2.7 Regimul disciplinei Obligatorie   

 
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/practică 2 

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ  56  , din care:  3.5 curs 28 3.6 activităţ i aplicative 28 

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e 20   

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

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

Tutoriat  2  

Examinări 6   

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale 50   

3.8 Total ore pe semestru7 106   

3.9 Numărul de credite 5   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   -  

4.2 de competenţ e   -  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

  C1 - Utilizarea conceptelor si principiilor fundamentale de organizare si functionare a structurilor 
administrative pentru insertia profesionala in institutii publice si/sau private. 

 C2 - Identificarea si aplicarea dispozitiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv initierea si 
formularea de propuneri de acte normative si/sau administrative.   

Competenţ e 
transversale 

    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 În prima parte a cursului principalul obiectiv îl constituie introducerea studentului în 
studiul şi cunoaşterea noţiunilor şi concepţiilor de bază ale dreptului, în familiarizarea 
cu terminologia şi limbajul de specialitate. Apoi cursul prezintă relaţia dintre sistemul 
dreptului şi stat, precum şi a structurii şi a modului de funcţionare acestuia din urmă. 

7.2 Obiectivele specifice 
 Prin urmarea acestui curs studentul va dobândi abilitatea de a înţelege şi folosi 

terminologia de bază a limbajului juridic şi de a urma raţionamentele logico-juridice. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Introducere. Noţiunea de drept. Clasificări.(drept obiectiv; drept 
subiectiv; drept pozitiv; drept material/substanţial; drept 
procesual/procedural ; drept public; drept privat). Ştiinţele juridice. 
Sistemul dreptului. 

 3   Prelegere cu prezentare 
PPT, dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica   

2. Norma juridică (Definire, caracteristici, clasificare); Structura logico-
juridică a normei juridice (ipoteza, dispoziţia, sancţiunea). 

 3  

3.  Normativitatea juridică.  2  

4. Factorii de configurare ai dreptului  2  

5. Funcţiile dreptului. Principiile generale ale dreptului.  2  

                                                           

8
 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

6. Noţiunea de stat. Dezvoltare istorică. Forme de stat. 
Interdependenţa dintre drept şi stat. 

 2  

7. Acţiunea normei juridice în timp, spaţiu şi asupra persoanei.  2  

8. Izvoarele dreptului.     2  

9. Elaborarea normelor juridice. Tehnica juridică normativă (Noţiunea 
de elaborare a normei juridice; Tehnica legislativă; Principiile  şi  
etapele  tehnicii  legislative; Părţile constitutive  şi  structura  internă  
a  actelor  normative).    

 2  

10. Interpretarea normelor juridice (Noţiunea,  necesitatea  şi obiectul  
interpretării  normei  juridice; Formele,  metodele şi rezultatul 
interpretării  normelor  juridice).    

 2  

11. Realizarea dreptului (Noţiunea  de  realizare  şi aplicare  a  
dreptului; Formele  de  aplicare; Fazele  de  aplicare  individuală  a  
normelor  juridice).    

 2  

12. Raportul juridic (Condiţiile şi elementele raportului juridic (subiecte, 
conţinut, obiect); Specificul  raportului  juridic de  constrângere). 

 2  

13. Răspunderea juridică (Noţiunea şi principiile  răspunderii juridice. 
Elementele  şi  condiţiile răspunderii  juridice. Modalităţile săvârşirii 
faptei ilicite. Formele conduitei ilicite. Formele răspunderii juridice).    

 2  

      

Bibliografie9    
1. Gheorghe Mihai ,,Teoria dreptului", Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008 
2. Mircea Djuvara, „Teoria generală a dreptului. Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv", Ed. ALLBeck, Bucureşti, 1999 
3. Nicolae Popa, ,,Teoria generală a dreptului", Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008   
 

8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

1. Ramurile dreptului. Noţiune. Interacţiuni.  2   Prezentarea unor 
aplicatii (film video) si 
rezolvarea lor; dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica; studii de 
caz; exercitii  

2. Structura normei juridice. Sancţiunea juridică – scop şi contextul 
sancţiunilor sociale 

 3  

3. Elemente de logică juridică în contextul normei juridice.  2  

4. Dreptul în context social. Drept şi morală. Drept şi religie.  3  

5. Principii de drept în contextul evoluţiei dreptului. Elemente de drept 
comparat. 

 2     

6. Stat şi drept. Evoluţia istorică a statului. Statul de drept  4     

7. Principii ale statului de drept. Elemente de drept comparat.  4     

8. Actul legislativ. Introducere. Exemple.     2     

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 



 

 9. Aplicarea dreptului. 
10. Răspunderea juridică în contextul ramurilor de drept.  

 2 
4  

   

Bibliografie11    
1. Gheorghe Mihai ,,Teoria dreptului", Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008 
2. Mircea Djuvara, „Teoria generală a dreptului. Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv", Ed. ALLBeck, Bucureşti, 1999 
3. Nicolae Popa, ,,Teoria generală a dreptului", Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din administratia publica romaneasca, 
precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa 
situatii reale din institutiile publice). 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Subiecte teoretice.    Examen scris (teorie).   66,6%   
10.5 Activităţ i aplicative  S:    Dezbateri si participarea 

activa la seminarii.   
 Dezbateri, raspunsuri (rezolvare de spete 
simplificate)   

 33,3%  

 L:             

 P:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Obținerea notei 5 are loc in urma asimilarii informatiilor principale care ajuta studentii sa inteleaga noţiunile de baza cu 

care operează teoria generala a dreptului. 
 Indeplinirea standardului minim este verificat atat prin evaluarea pe parcurs cat si prin examinarea finala. 

 

 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.04.2015    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 

Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

                                                           

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

 



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10  
1.5 Ciclul de studii  Licenta   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Administratie Publica / L40201005010   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei STIINTA ADMINISTRATIEI  

2.2 Titularul activităţ ilor de curs Conf.univ.dr. Eugenia GRECU 
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5 Conf.univ.dr. Eugenia GRECU 

2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare E   2.7 Regimul disciplinei Obligatorie   

 
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/practică 2 

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ  56  , din care:  3.5 curs 28 3.6 activităţ i aplicative 28 

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e 27   

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

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

Tutoriat  2  

Examinări 6   

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale 60   

3.8 Total ore pe semestru7 116   

3.9 Numărul de credite 4   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   -  

4.2 de competenţ e   -  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

  C1 - Utilizarea conceptelor si principiilor fundamentale de organizare si functionare a structurilor 
administrative pentru insertia profesionala in institutii publice si/sau private. 

 C2 - Identificarea si aplicarea dispozitiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv initierea si 
formularea de propuneri de acte normative si/sau administrative.   

Competenţ e 
transversale 

    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Obiectivele disciplinei constau în familiarizarea studenţilor cu obiectul “Ştiinţa 
administraţiei” si a elementelor sale. Dorindu-se ca rezultatele învăţării sa fie 
reprezentate de setul de cunoştinţe  ce oferă functionarului public, atât orientarea de 
ansamblu, viziunea globala a atribuţiilor, ca si ale organului sau serviciulu unde 
activează, cât şi aptitudinea, capacitatea de actiune în profunzimea fiecarui domeniu şi 
a fiecarei sarcini. 

7.2 Obiectivele specifice 
 Obiectivele specifice ale disciplinei sunt: cunoaşterea  si  utilizarea  adecvată  a  

noţiunilor  cu care operează  “Ştiinţa administraţiei”, precum şi explicarea  şi  
interpretarea  aspectelor  definitorii pentru fenomenul administrativ. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Administratia ca obiect de cunoaştere ştiinţifică: 1.1 Administraţia ca 
obiect de studio. Metodologia stiinţei administrative; 1.2 Relaţia 
ştiinţei administrative cu celelalte ştiinţe 

 4   Prelegere cu prezentare 
PPT, dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica   2. Consideratii generale privind statul si administratia publica: 2.1 

Concepţii privind noţiunea de stat; Administratia publica ca element 
al statului; 2.3 Caracteristicile administratiei publice actuale 

 4  

                                                           

8
 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

3. Administaratia si factorii politici generali: 3.1 Administraţia şi regimurile 
politice. Structura de stat şi administraţia; 3.2 Tipuri de regimuri 
administrative(centralizare, descentalizare, deconcentrarea, 
autonomia locală); Controlul de tutelă  administrativă 

 4  

4. Administratia si pluralismul politic si social: 4.1 Administraţia şi 
cetăţenii; Administraţia şi puterea politică; 4.2 Administraţia şi 
grupurile sociale organizate 

4   

5. Birocraţia in ştiinţa administrativă: 5.1 Termenului de birocraţie; 5.2 
Modelul lui Weber; Birocraţia ca subiect  al activităţii sociale 

4   

6. Serviciile publice: 6.1 Noţiunea de servicii publice; Clasificarea 
serviciilor publice; 6.2 Principiile de organizare si functionare a 
serviciilor publice 

 4  

7. Bugetul activităţilor publice: Finanţarea colectivităţilor locale: 7.1 
Continutul si functiile bugetului; 7.2 Autonomia financiara a 
colectivitatilor locale 

4   

      

      

      

      

      

      

      

Bibliografie9    
1. Ioan  Alexandru,  Administratia  publică.  Teorii.  Realităţi.  Perspective,  Editia  a  IV-a,  
Editura  Lumina Lex , Bucuresti, 2007  
2. Ioan Alexandru, Stiinta administrţtiei, Editura Economica, Bucuresti, 2001   
3. Ioan Alexandru, Criza administratiei, Editura All Beck, Bucuresti, 2001  
4. Grecu Eugenia, Ştiinţa administraţiei-Note de curs 
4. Nicu Alina Livia, Stiinta  administraţiei, Editura Universitaria, Craiova, 2007   
 
8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

1. Administratia ca obiect de cunoaştere ştiinţifică  4   Prezentarea unor 
aplicatii (film video) si 
rezolvarea lor; dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica; studii de 
caz; exercitii  

2. Consideratii generale privind statul si administratia publica  4  

3. Administaratia si factorii politici generali  4  

4. Administratia si pluralismul politic si social  4  

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 



 

5. Birocraţia in ştiinţa administrativă  4     

6. Serviciile publice  4     

7. Bugetul activităţilor publice; Finanţarea colectivităţilor locale    4     

         

         

Bibliografie11    
1. Ioan  Alexandru,  Administratia  publică.  Teorii.  Realităţi.  Perspective,  Editia  a  IV-a,  
Editura  Lumina Lex , Bucuresti, 2007  
2. Ioan Alexandru, Stiinta administrţtiei, Editura Economica, Bucuresti, 2001   
3. Ioan Alexandru, Criza administratiei, Editura All Beck, Bucuresti, 2001  
4. Grecu Eugenia, Ştiinţa administraţiei-Note de curs 
4. Nicu Alina Livia, Stiinta  administraţiei, Editura Universitaria, Craiova, 2007   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din administratia publica romaneasca, 
precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa 
situatii reale din institutiile publice). 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Subiecte teoretice si aplicatii.    Examen scris (test scris, teorie+aplicatie).   66%   

10.5 Activităţ i aplicative  S:    Referate, teste, aplicatii si 
participarea activa la seminarii.   

 Prezentare de referate, raspunsuri, test scris, 
rezolvare aplicatii la tabla.  

 33%  

 L:             

 P:             

 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Obținerea notei 5 are loc in urma asimilarii informatiilor principale care ajuta studentii sa inteleaga noţiunile de baza cu 

care operează “Ştiinţa administraţiei”. 
 Indeplinirea standardului minim este verificat atat prin evaluarea pe parcurs cat si prin examinarea finala. 

 
 

 
Data completării Titular de curs 

(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.04.2015    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 

                                                           

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

 
Director de departament 

(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                           

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10  
1.5 Ciclul de studii  Licenta   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Administratie Publica / L40201005010   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei INFORMATICA  

2.2 Titularul activităţ ilor de curs Prof.univ.dr. Horia CIOCÂRLIE 
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5 Prof.univ.dr. Horia CIOCÂRLIE 

2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare D   2.7 Regimul disciplinei Obligatorie   

 
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/practică 2  

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ  56  , din care:  3.5 curs 28 3.6 activităţ i aplicative 28 

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e  10   

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

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

Tutoriat     

Examinări 10   

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale  40   

3.8 Total ore pe semestru7 96   

3.9 Numărul de credite  5   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   -  

4.2 de competenţ e   -  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

 C3 - Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într‐o limbă de circulaţie internaţională, 
a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate.  

 C5 - Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. 
 C6 - Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil 

şi eficient.  

Competenţ e 
transversale 

   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Însuşirea deprinderilor de a utiliza calculatorul şi principalele programe utilitare. 
Dobândirea noţiunilor de bază din programare, cu exemplificare în limbajul C. 
Contribuţia procentualǎ a disciplinei la cultivarea liniilor de competente si cunostinte 
fundamentale (proiectarea asistata de calculator si utilizarea de software dedicat) este 
de 1.766% în economie.. 

7.2 Obiectivele specifice     

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Prezentarea calculatorului. Noţiuni de utilizare  2   Prelegere cu prezentare 
PPT, dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica   

2. Sistemele de operare MS DOS şi WINDOWS.  4  

3. Programe utilitare  Norton, Microsoft Office.  4  

4. Introducere în Programarea Calculatoarelor  2  

5. Limbajul de programare C. Noţiuni introductive)  2  

6. Tipuri de date predefinite. Constante, variabile şi expresii  2  

7. Funcţii standard de citire/scriere.  4  

8. Controlul fluxului de execuţie. Instrucţiuni   2  

                                                           

8
 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

9. Funcţii definite de utilizator. Argumente  2  

10. Tipuri de date structurate. Tablouri, şiruri de caractere, structuri   4  

      

      

      

      

Bibliografie9    
1. Brian W. Kernighan, Denis Ritchie, Limbajul C, Ed. Teora, 2003 
2. www.cs.upt.ro/~horia  
3. Dr. Kris Jamsa & Lars Klander, Totul despre C şi C++.  Manualul fundamental de programare în C şi C++, Ed. Teora, 2001 
4. Liviu Negrescu, Limbajele C şi C++  pentru începători, vol. I, Limbajul C, Ed. MicroInformatica, 1994  
5. Utilizarea şi programarea calculatoarelor, Horia Ciocârlie,Rodica Ciocârlie ed. Orizonturi Universitare, 2004 
6. V.Iorga, P.Chiriţă, C. Stratan, C.Opincaru, Programare în C/C++. Culegere de probleme, Ed. Niculescu, 2003 
7. Ioana Şora, Doru Todinca, Introducere în programarea calculatoarelor, Ed. Politehnica, 2004.  
 

8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

1. Prezentarea calculatorului. Noţiuni de utilizare.  2   Prezentarea unor 
aplicatii (film video) si 
rezolvarea lor; dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica; studii de 
caz; exercitii  

2. Sistemele de operare MS DOS şi WINDOWS.  2  

3. Utilizare Microsoft Office  2  

4. Reprezentarea algoritmilor în pseudocod    2  

5. Mediul de programare Borland C  2     

6. Programe simple în C  2     

8. Operatori aritmetici, relaţionali şi logici  2     

9. Funcţii de scriere şi citire  2     

 10. Instrucţiunile if, for, while şi do while 
11. Funcţii definite de utilizatori; transmiterea datelor prin lista de 

argumente 
12. Prelucrări asupra tablourile şi sirurilor de caractere 
13. Definirea şi utilizarea  structurilor pentru memorarea datelor 
14. Recuperari   

 2 
 
2 
2 
2 
2  

   

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 



 

Bibliografie11    
1. Brian W. Kernighan, Denis Ritchie, Limbajul C, Ed. Teora, 2003 
2. www.cs.upt.ro/~horia  
3. Dr. Kris Jamsa & Lars Klander, Totul despre C şi C++.  Manualul fundamental de programare în C şi C++, Ed. Teora, 2001 
4. Liviu Negrescu, Limbajele C şi C++  pentru începători, vol. I, Limbajul C, Ed. MicroInformatica, 1994  
5. Utilizarea şi programarea calculatoarelor, Horia Ciocârlie,Rodica Ciocârlie ed. Orizonturi Universitare, 2004 
6. V.Iorga, P.Chiriţă, C. Stratan, C.Opincaru, Programare în C/C++. Culegere de probleme, Ed. Niculescu, 2003 
7. Ioana Şora, Doru Todinca, Introducere în programarea calculatoarelor, Ed. Politehnica, 2004. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din administratia publica romaneasca, 
precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa 
situatii reale din institutiile publice). 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Subiecte teoretice si aplicatii.    Evaluare distribuita (test, teorie+aplicatie).   70%   
10.5 Activităţ i aplicative  S:              

 L:    Aplicatii practice pe 
calculator  

 Aplicatii practice in limbajul C   30%   

 P:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Obtinerea notei 5 are loc in urma asimilarii informatiilor principale care ajuta studentii in insusirea deprinderilor de a utiliza 
calculatorul, principalele programe si sa inteleaga conceptele de baza din programare. 

 

 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.04.2015    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 

Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

      

                                                           

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

…………………….……… …………………….……… 
 



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10  
1.5 Ciclul de studii  Licenta   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Administratie Publica / L40201005010   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

2.2 Titularul activităţ ilor de curs Lect.univ.dr. Gheorghe PINTEALĂ 
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5 Lect.univ.dr. Caius LUMINOSU 

2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare E   2.7 Regimul disciplinei Obligatorie   

 
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/practică 1 

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ  42  , din care:  3.5 curs 28 3.6 activităţ i aplicative 14 

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e 12   

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

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

Tutoriat  2  

Examinări 6   

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale 40   

3.8 Total ore pe semestru7 82   

3.9 Numărul de credite 4   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   -  

4.2 de competenţ e   -  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

  C2 - Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi 
formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. 

 C5 - Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. 

Competenţ e 
transversale 

   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Materia are ca obiectiv principal cunoaşterea aprofundată a aspectelor teoretice şi 
practice privind activitatea administraţiei publice, în special a actului administrativ şi a 
contractelor administrative. În centrul cursului se află problematica controlului şi 
răspunderii autorităţilor administraţiei publice, recurgându-se la prezentarea 
dispoziţiilor legii contenciosului administrativ şi a implicaţiilor acesteia pe plan doctrinar 
şi jurisprudenţial. 

7.2 Obiectivele specifice     

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Dreptul administrativ. Introducere  2   Prelegere cu prezentare 
PPT, dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica   

2. Funcţionarea administraţiei publice  2  

3. Actele administrative  2  

4. Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative  2  

5. Efectele juridice ale actelor administrative  2  

6. Contractele administrative  2  

7. Controlul administrativ. Contenciosul administrativ  4  

                                                           

8
 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

8. Condiţiile de admisibilitate ale acţiunii directe în contenciosul 
administrativ   

 2  

9. Actele administrative exceptate     2  

10. Aspecte de ordin procedural. Excepţia de nelegalitate   2  

11. Răspunderea administrativă   2  

12. Funcţia publică şi funcţionarul public    4  

      

      

Bibliografie9    
1. A. Trăilescu, Drept administrativ, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010 
2. A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005 
3. A. Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativ, Ed. Kullusys, Bucureşti, 2006  
 
8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

1. Actele administrative  1   Prezentarea unor 
aplicatii (film video) si 
rezolvarea lor; dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica; studii de 
caz; exercitii  

2. Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative  1  

3. Efectele juridice ale actelor administrative  1  

4. Contractele administrative  1  

5. Controlul administrativ. Contenciosul administrativ  2     

6. Condiţiile de admisibilitate ale acţiunii directe în contenciosul 
administrativ. Jurisprudenţă 

 1     

7. Acte administrative exceptate. Jurisprudenţă  1     

8. Procedură. Excepţia de nelegalitate. Jurisprudenţă   2     

9. Răspunderea administrativă. Jurisprudenţă. Elemente de drept al 
Uniunii Europene   

 2     

Bibliografie11    
1. A. Trăilescu, Drept administrativ, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010 
2. A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005 
3. A. Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativ, Ed. Kullusys, Bucureşti, 2006  
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 

trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”. 
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din administratia publica romaneasca, 
precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa 
situatii reale din institutiile publice). 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Subiecte teoretice    Examen scris (teorie).   66,6%   

10.5 Activităţ i aplicative  S:    Dezbateri si participarea 
activa la seminarii.   

Dezbateri, raspunsuri (rezolvare de spete 
simplificate)  

 33,3%  

 L:             

 P:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Obținerea notei 5 are loc in urma asimilarii informatiilor principale care ajuta studentii sa inteleaga aspectele teoretice și 

practice privind activitatea administratiei publice, în special a actului administrativ si a contractelor teoretice. 
 Indeplinirea standardului minim este verificat atat prin evaluarea pe parcurs cat si prin examinarea finala. 

 

 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.04.2015    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 

Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                           

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10  
1.5 Ciclul de studii  Licenta   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Administratie Publica / L40201005010   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ECONOMIE I 

2.2 Titularul activităţ ilor de curs Lect.univ.dr. Mihaela VARTOLOMEI 
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5 Lect.univ.dr. Mihaela VARTOLOMEI 

2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare E   2.7 Regimul disciplinei Obligatorie   

 
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/practică 1 

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ  42  , din care:  3.5 curs 28 3.6 activităţ i aplicative 14 

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e  27   

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

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

Tutoriat  2  

Examinări  6   

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale  60   

3.8 Total ore pe semestru7 104   

3.9 Numărul de credite 4   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   -  

4.2 de competenţ e   -  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

 C1 - Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor 
administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private.  

 C2 - Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi 
formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative.. 

Competenţ e 
transversale 

   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Obiectivele disciplinei constau în introducerea studenţilor în teoria microeconomică. 
Acentul de cunoştinţe se va pune pe pieţe, preţuri, formarea acestora, alocarea 
resurselor, teoria producătorului, etc. Cursul şi aplicaţiile urmăresc dezvoltarea de 
către studenţi a unor competenţe cognitive (metode şi mijloace specifice economiei) şi 
profesionale (fundamentarea deciziilor economice pentru optimizarea rezultatelor), ca 
potenţiali întreprinzători şi investitori în economie. 

7.2 Obiectivele specifice     

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Ştiinţa economică. Obiectul şi metoda economiei: Istorie economică. 
Resurse vs. nevoi. 

 1   Prelegere cu prezentare 
PPT, dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica   

2. Agenţii economici. Factorii de producţie: Definiţie. Clasificare. 
Funcţii. Societăţi comerciale. 

 2  

3. Piaţa de capital: Societatea pe acţiuni. Titluri de valoare. Bursa de 
valori. Preţul (cursul) bursier. Managementul riscului plasamentelor 
în titluri financiare. 

 6  

4. Capitalul: Concept. Forme. Structura. Indicatori. Amortizare.  3  

                                                           

8
 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

5. Teoria producătorului: Costul de producţie. Optimul producătorului. 
Oferta(elasticitate) 

 4  

6. Productivitatea factorilor de producţie: Concept. Forme. Dinamică. 
Tiplogie. Indicatori. Factori de influenţă. Exemple 

 2  

7. Veniturile în economie: Salar. Profit. Dobândă.  5  

8. Tipuri de pieţe şi mecanismele de formare a preţurilor: Concurenţa. 
Preţul. Tipuri de concurenţă. Politici. Exemple 

 3  

9. Teoria consumatorului: Cererea. Legea cererii. Elasticitatea cererii. 
Utilitatea 

 2  

       

      

      

      

      

Bibliografie9    
1. Duran V., Economie. Teorie şi practică. Vol. II, Editura Eurostampa, Timişoara, 2008 
2. Dobran M., Bazele microeconomiei, Editura Eurostampa, Timişoara, 2008 
3. Dambischi A., Economie, Editura Semne, Bucureşti, 2009 
4. Academia de Studii Economice, Economia Politică, Editura Economică, Bucureşti, 1995 
5. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Economics, Mc-Grow-Hill Book Company, New York, 1985  
 
8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

1. Simularea înfiinţării unei firme. Indicatorii economici. Exemple. 
Aplicaţii. Teste de verificare. 

 2   Prezentarea unor 
aplicatii (film video) si 
rezolvarea lor; dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica; studii de 
caz; exercitii  

2. Simularea tranzacţionării pe piaţa financiară românească. Înscriere. 
Teste de verificare. 

 1  

3. Capital. Aplicaţii. Teste de verificare.  1  

4. Costul de producţie. Aplicaţii. Teste  1  

5. Productivitatea. Aplicaţii. Teste  1     

6. Profitul şi dobanda. Aplicaţii.  1     

7. Cererea şi oferta. Aplicaţii. Teste  1     

8. Prezentarea şi analiza de către studenţi a referatelor cu privire la 
investiţia pe piaţa de capital. 

 6     

           

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 



 

Bibliografie11    
1. Duran V., Economie. Teorie şi practică. Vol. II, Editura Eurostampa, Timişoara, 2008 
2. Dobran M., Bazele microeconomiei, Editura Eurostampa, Timişoara, 2008 
3. Dambischi A., Economie, Editura Semne, Bucureşti, 2009 
4. Academia de Studii Economice, Economia Politică, Editura Economică, Bucureşti, 1995 
5. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Economics, Mc-Grow-Hill Book Company, New York, 1985 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din administratia publica romaneasca, 
precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa 
situatii reale din institutiile publice). 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Subiecte teoretice si aplicatii.    Evaluare distribuita (test scris, teorie+aplicatie).   50%   

10.5 Activităţ i aplicative  S:    Referate, teste, aplicatii si 
participarea activa la seminarii.   

Prezentare de referate, raspunsuri, test scris, 
rezolvare aplicatii la tabla.  

 50%  

 L:             

 P:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Obtinerea notei 5 are loc in urma asimilarii informatiilor principale care ajuta studentii sa inteleaga conceptele microeconomice 
de baza. 

 Indeplinirea standardului minim este verificat atat prin evaluarea pe parcurs cat si prin examinarea finala. 
 

 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.04.2015    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 

Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                           

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10  
1.5 Ciclul de studii  Licenta   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Administratie Publica / L40201005010   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZA 1 

2.2 Titularul activităţ ilor de curs    
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5 As. dr. Saftu Luminita 

2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare D   2.7 Regimul disciplinei Obligatorie   

 
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/practică 28  

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ  28  , din care:  3.5 curs  -  3.6 activităţ i aplicative 28  

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e 10   

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

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

Tutoriat    

Examinări 2   

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale 30   

3.8 Total ore pe semestru7 58   

3.9 Numărul de credite 4   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   -  

4.2 de competenţ e   -  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

 C3 - Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într‐o limbă de circulaţie internaţională, 
a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate.   

Competenţ e 
transversale 

    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Consolidarea şi lărgirea cunoştinţelor dobândite anterior.  Dezvoltarea competenţei de 
comunicare în limba engleză pentru utilizarea corectă şi nuanţată a acesteia în cele 
mai diverse situaţii de comunicare orală/ scrisă, socială şi profesională. Familiarizarea 
cu valorile culturale şi de civilizaţie ale popoarelor vorbitoare de limba engleză. 

7.2 Obiectivele specifice     

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

           

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                           

8
 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

      

      

      

      

      

Bibliografie9    
   
 

8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

1. Relaţii interumane (familia, comunităţi sociale şi profesionale)  8   Prezentarea unor 
aplicatii (film video) si 
rezolvarea lor; dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica; studii de 
caz; exercitii  

2. Activităţi individuale şi sociale (sfere de interes: literatură, artă, 
muzică, sport, călătorii) 

 8  

3. Exprimarea a ceea ce ne place sau/ şi displace    6  

4. Descrierea de persoane şi obiecte (descrierea fizică şi funcţională)     6  

          

          

         

         

         

Bibliografie11    
1.  SOARS, J., SOARS, L., New Headway; OUP; 1992 
2. JONES, C. et al., Inside Aut; Macmillan; 2001 
3. Rost, M., Longman English Interactive; Longman; 2006 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din administratia publica romaneasca, 
precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa 
situatii reale din institutiile publice). 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs             

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 

trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”. 
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

10.5 Activităţ i aplicative  S:    Subiecte teoretice si 
participarea activa la seminarii.   

 Evaluare distribuita (test scris, teorie)  100%  

 L:             

 P:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Obținerea notei 5 are loc in urma asimilarii informatiilor principale care ajuta studentii in dezvoltarea competenţei de 

comunicare în limba engleză (in situaţii de comunicare orală/ scrisă, socială şi profesională). 
 Indeplinirea standardului minim este verificat atat prin evaluarea pe parcurs cat si prin examinarea finala. 

 

 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.04.2015    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 

Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                           

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10  
1.5 Ciclul de studii  Licenta   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Administratie Publica / L40201005010   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei INTEGRARE EUROPEANA 

2.2 Titularul activităţ ilor de curs Lect.univ.dr. Mihaela VARTOLOMEI   
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5 Lect.univ.dr. Mihaela VARTOLOMEI   

2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare D   2.7 Regimul disciplinei Obligatorie   

 
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/practică 1 

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ  42  , din care:  3.5 curs 28 3.6 activităţ i aplicative 14 

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e 22   

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

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

Tutoriat  2  

Examinări 6   

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale 50   

3.8 Total ore pe semestru7 92   

3.9 Numărul de credite 3   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   -  

4.2 de competenţ e   -  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

 C2 - Identificarea si aplicarea dispozitiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv initierea si 
formularea de propuneri de acte normative si/sau administrative.   

Competenţ e 
transversale 

    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Obiectivele disciplinei constau în familiarizarea studenţilor cu istoria şi construcţia UE, 
dar mai ales cu procesul de integrare europeană. Accentul de cunoştinţe se va pune 
pe diferenţa dintre procesul de „aderare” şi cel de „integrare”, integrare economică şi 
inttegrare europeană, cunoaşterea surselor şi izvoarelor integrării in general (teoria 
federalistă, neofuncţionalistă, teoriile regimurilor internaţionale, tezele consensualiste, 
etc.) şi a integrării europene în special. Studenţii vor obţine abilităţi şi competenţe în 
domeniul integrării europene, aspect al relaţiilor internaţionale de mare actualitate, dat 
fiind faptul ca România este membru al UE, dar nu cu drepturi depline (aspect ce 
rezultă din insăşi teoria integrării). 

7.2 Obiectivele specifice     

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Europa – un „turn babel” al culturilor şi al limbilor: Sorgintea Uniunii 
Europene. Construcţia europeană între limbă şi cultură 

 2   Prelegere cu prezentare 
PPT, dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica   

2. Construcţia europeană – un drum fără sfârşit: Tratatele europene. 
Extinderile 

 4  

3. Sistemul instituţional şi noua ordine juridică: Organe, organisme,  2  

                                                           

8
 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

documente europene 

4. Simboluri şi particularităţi europene: Imn, drapel, monedă, etc. 4   

5. Izvoare şi surse ale teoriei integrării: Teoria federalismului, 
funcţionalismului, neofuncţionalismului, transnaţionalismului, 
neoinstituţionalismului, interguvernamentalistă 

2   

6. Teoria integrării din perspectivă europeană: Integrarea regională. 
Integrarea economică. Integrarea politică. Integrarea prin drept  

 2  

7. Politicile comunitare: Politicile de însoţire ale UE. Politicile 4   

8. Dinamică şi convergenţă în cadrul Uniunii Europene: Noţiuni. Tipuri. 
Particularităţi 

4   

9. România şi integrarea europeană: Procedura de aderare. Costuri. 
Previziuni  

4   

      

      

      

      

      

Bibliografie9    
1. Vartolomei M., Staicu F., Cultură şi civilizaţie europeană contemporană, Editura Politehnica, Timişoara, 2008 
2. Vartolomei M., Cultură şi civilizaţie europeană contemporană. Teoria şi mecanismele integrării europene, Centrul de Multiplicare, 
Universitatea „Politehnica” din Timişoara, 2008 
3. Vartolomei M., Integrarea europeană – „jocul” convergenţei, Teză de doctorat, Timişoara, 2007 
4. Silaşi G. Şi colaboratorii, Teoria integrării, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2005   
 
8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

1. Introducere. Alegerea subiectelor de referat  1   Prezentarea unor 
aplicatii (film video) si 
rezolvarea lor; dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica; studii de 
caz; exercitii  

2. De la viziune, la Uniunea Europeană şi încotro ... ? (20 min.) 
3. Construcţia Uniunii Europene – abordare istorică, economică, 

politică şi culturală (20 min.) 
4. Uniunea Europeană – o „trupă” în marş ... (20 min.) 
5. Extinderea Uniunii Europene – Avantaje şi dezavantaje (20 min.) 
6. Gardienii Uniunii Europene – principalele Tratate europene (20 

min.) 
7. Esenţa şi structura procesului de integrare europeană (etapele 

integrării) (20 min.) 
8. Uniunea Europeană – un „Turn Babel” al limbilor şi culturilor? (20 

min.) 

 13  

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 



 

9. Uniunea Europeană – oportunitate sau risc? (20 min.) 
10. Uniunea Europeană şi provocările securităţii şi stabilităţii mondiale în 

mileniul III (20 min.) 
11. UE – motivaţie şi scop (20 min.) 
12. Aderarea României la Uniunea Europeană – preţul biletului de 

intrare (20 min.) 
13. Uniunea Europeană sau „Imperiul Libertăţilor”? (20 min.) 
14. România pe Piaţa Unică Europeană (20 min.) 
15. Mărşăluirea EURO, moneda unică europeană (20 min.) 
16. Moneda unică - Euro – esenţa Uniunii Economice şi Monetare 

Europene. Costuri şi avantaje (20 min.) 
17. Euro şi dolarul sau „războiul celor două roze” (20 min.) 
18. România şi Criteriile de la Maastricht (20 min.) 
19. Efecte ale adoptării Euro de către România (20 min.) 
20. Blocurile comerciale regionale (20 min.) 
21. Integrarea regionala şi dezvoltarea uniunilor regionale (20 min.) 
22. Privire istorică asupra cadrului instituţional al relaţiilor economice 

internaţionale (20 min.) 
23. Tipologia Uniunilor Regionale (20 min.) 
24. Efecte ale Uniunii Vamale (20 min.) 
25. Uniunea Europeană – între adâncire sau extindere? (20 min.) 
26. Convergenţa şi recuperările în cadrul UE (20 min.) 
27. Civilizaţie şi cetăţenie europeană (20 min.) 
28. Identitatea europeană – legitimitate istorică (20 min.) 
29. Uniunea Vamală - Etapele si rezultatele (20 min.) 
30. Procesul de aderare sau acceptarea sistemului comunitar (aquis 

communautaire) (20 min.) 
31. Integrarea şi politicile comunitare (20 min.) 
32. Solidaritatea bugetară europeană (Politica bugetara) (20 min.) 
33. Integrarea politică – Constituţia Europeană (20 min.) 
34. Uniunea Europeană – o civilizaţie viitoare sau o poveste de succes? 

(20 min.) 
35. Fondurile structurale şi de coeziune – instrumente de pre şi post 

aderare (20 min.) 
36. Armonizare versus recunoaşterea diversităţii (sau stabilitate versus 

eficienţă) (20 min.) 
37. Soluţii pentru rezolvarea „paradoxului” european - Strategia 

Lisabona (20 min.) 
38. Dinamica decizională în UE (20 min.) 
39. Viitorul integrării europene şi viitorul Uniunii Europene - 

reproducerea modelelor existente, un drum fără ieşire (20 min.) 

       



 

        

          

          

         

         

         

Bibliografie11    
1. Vartolomei M., Staicu F., Cultură şi civilizaţie europeană contemporană, Editura Politehnica, Timişoara, 2008 
2. Vartolomei M., Cultură şi civilizaţie europeană contemporană. Teoria şi mecanismele integrării europene, Centrul de Multiplicare, 
Universitatea „Politehnica” din Timişoara, 2008 
3. Vartolomei M., Integrarea europeană – „jocul” convergenţei, Teză de doctorat, Timişoara, 2007 
4. Silaşi G. Şi colaboratorii, Teoria integrării, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2005   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din administratia publica romaneasca, 
precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa 
situatii reale din institutiile publice). 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Subiecte teoretice    Evaluare distribuita (test scris, teorie).   50%   
10.5 Activităţ i aplicative  S:    Referate, raspunsuri si 

participarea activa la seminarii.   
 Prezentare de referate, dezbateri.  50%  

 L:             

 P:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Obținerea notei 5 are loc in urma asimilarii informatiilor principale care ajuta studentii sa inteleaga istoria, construcţia UE, 

și procesul de integrare europeană.  
 Indeplinirea standardului minim este verificat atat prin evaluarea pe parcurs cat si prin examinarea finala. 

 

 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.04.2015    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 

                                                           

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

 
Director de departament 

(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                           

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10  
1.5 Ciclul de studii  Licenta   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Administratie Publica / L40201005010   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  EDUCATIE FIZICA 1  

2.2 Titularul activităţ ilor de curs   
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5  Asist.univ.drd. Gabriela GUI BACHNER 

2.4 Anul de studiu6  1  2.5 Semestrul 1  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ 14  , din care:  3.5 curs    3.6 activităţ i aplicative 14  

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e    

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

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

Tutoriat  5  

Examinări  10  

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale  15  

3.8 Total ore pe semestru7  29  

3.9 Numărul de credite  1  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   -  

4.2 de competenţ e   -  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului    

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice   Facilitati sportive  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

    
  

Competenţ e 
transversale 

 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 

  îmbinarea armonioasă a activităţii intelectuale şi fizice; 
 acomodarea pentru practicarea sistematică în mod independent a exerciţiului fizic, 
 îmbunătăţirea stării de sănătate fizică şi eliminarea stresului; 
 contribuţie activă la fenomenul de socializare în rândul studenţilor prin participarea la 

competiţii studenţeşti; 
 formarea unor deprinderi de disciplină şi punctualitate; 

7.2 Obiectivele specifice     

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

        

     

     

     

     

     

     

                                                           

8
 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

     

     

     

     

     

     

     

Bibliografie9    
 
 

8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

1. Competiţii şi campionate pe ramuri sportive  7   Practicarea exerciţiului 
fizic prin opţiunea 
exprimată către una din 
următoarele ramuri de 
sport: aerobic, baschet, 
culturism, fotbal, 
handbal, fitness, jogging, 
tenis de câmp, volei, 
înot, în cadrul căreia se 
realizează pregătirea 
organismului pentru 
efort, însuşirea tehnică 
pe ramuri sportive, 
practicarea ei în mod 
integral şi exerciţii de 
îmbunătăţire a capacităţii 
de efort 

2. Practicarea independentă  7  

    

    

       

       

       

      

       

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 



 

Bibliografie11   
1. Îndrumătoare metodice pe ramuri sportive ale cadrelor didactice din U.P.T. 
2. Îndrumător metodic – M. Popescu, A.S.E Bucureşti    

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, cum ar fi: Universitatea 
Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timisoara   

 
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 Activităţ i aplicative  S:   Participarea sistematică la 
lecţii 
 

 Evaluarea distribuita   100%   

 L:             

 P:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Participarea sistematică la lecţii; 
 Calificativ admis sau respins.  

 

 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.04.2015    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 

Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                           

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10  
1.5 Ciclul de studii  Licenta   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Administratie Publica / L40201005010   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei STIINTE POLITICE  

2.2 Titularul activităţ ilor de curs Lect.univ.dr. Sorin SUCIU 
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5 Lect.univ.dr. Sorin SUCIU 

2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul 2   2.6 Tipul de evaluare E   2.7 Regimul disciplinei Obligatorie   

 
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/practică 2 

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ  56  , din care:  3.5 curs 28 3.6 activităţ i aplicative 28 

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e 12   

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

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

Tutoriat  2  

Examinări 6   

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale 40   

3.8 Total ore pe semestru7 106   

3.9 Numărul de credite 5   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   -  

4.2 de competenţ e   -  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

  C1 - Utilizarea conceptelor si principiilor fundamentale de organizare si functionare a structurilor 
administrative pentru insertia profesionala in institutii publice si/sau private. 

 C2 - Identificarea si aplicarea dispozitiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv initierea si 
formularea de propuneri de acte normative si/sau administrative.   

Competenţ e 
transversale 

    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Disciplina urmăreşte familiarizarea studenţilor cu principalele concepte idei, doctrine si 
teorii ale gândirii politice clasice şi a modului în care acestea au influenţat praxisul 
politic. În urma parcurgerii acestui curs studenţii vor fi capabili să înţeleagă şi utilizeze 
conceptele fundamentale ale politologiei, vor cunoaşte, diferenţia şi analiza 
comparative principalele doctrine politice, vor operaţionaliza cunoştinţele însuşite 
evidenţiind legătura dintre ideologiile politice şi realitatea socio-politică. 

7.2 Obiectivele specifice     

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Ştiinţele politice ca ştiinţe sociale. Circumscriere şi obiect de studiu. 
Metodele şi limitele cunoaşterii politicului. Stiluri de gândire şi 
analiză politologică. Conceptul de ideologie. 

 4   Prelegere cu prezentare 
PPT, dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica   2. Statul.  Teorii privind apariţia statului. Tipuri şi forme de stat. Regimul 

politic. Statul de drept.    
 4  

3. Doctrinele politice. Liberalismul. Anarhismul. Conservatorismul. 
Naţinoalismul. Creştin-democraţia. Marxismul. Social-democraţia. 

 4  

4. Fenomenul partidist. Definiţii ale partidelor politice. Tipologia partidelor  4  

                                                           

8
 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

politice. Sisteme partidiste: monopartidismul, bipartidismul, 
pluripartidismul   

5. Valori politice fundamentale. Libertatea. Dreptatea. Egalitatea.  4  

6. Problematica  ordinii politice. Ordinea tradiţională. Ordinea 
constituţională. Contractualismul. Raţionalismul politic. Proiectarea 
ordinii sociale şi politice. 

 4  

7. Schimbarea şi dezvoltarea socială. Totalitarism şi democraţie. 
Revoluţia şi idealul schimbării sociale. Dezvoltare modernizare şi 
progres. 

 4  

      

      

      

      

      

      

      

Bibliografie9    
1. Ball, T., Dagger, R., Ideologii politice şi idealul democratic, Iaşi, Editura Polirom, 2000 
2. Huntington, S., P., Ordinea politică a societăţilor în schimbare, Editura Polirom, Iaşi, 1998. 
3. Iliescu, A., P., Introducere în politologie, Editura All, Bucureşti, 2005. 
4. Iliescu, A., P., Socaciu, E., M. (coord.), Fundamentele gîndirii politice moderne, Editura Polirom, Iaşi, 1999. 
5. Miller, D., Enciclopedia Blackwell a gândirii politice, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006. 
6. Miroiu, A., Introducere în filosofia politică, Editura Polirom, Iaşi, 2009. 
7. Mungiu-Pippidi, A. (coord.), Doctrine politice, Editura Polirom, Iaşi, 1998. 
8. Pisier, E. (coord.), Istoria ideilor politice, Editura Amarcord, Timişoara, 2000. 
9. Plant, R., Modern Political Thought, Blackwell, Oxford and Cambridge USA, 1991   
 

8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

1. Conceptul de ideologie.  4   Prezentarea unor 
aplicatii (film video) si 
rezolvarea lor; dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica; studii de 
caz; exercitii  

2. Originea totalitarismului  4  

3. Socialism şi social-democraţie  4  

4. Doctrina liberală despre organizarea statului  4  

5. Analiza fenomenului partidist.  4     

6. Principii şi valori ale democraţiei  4     

7. Cultura şi acţiunea politică.  4     

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 



 

         

  
 

      

Bibliografie11    
1. Ball, T., Dagger, R., Ideologii politice şi idealul democratic, Iaşi, Editura Polirom, 2000 
2. Huntington, S., P., Ordinea politică a societăţilor în schimbare, Editura Polirom, Iaşi, 1998. 
3. Iliescu, A., P., Introducere în politologie, Editura All, Bucureşti, 2005. 
4. Iliescu, A., P., Socaciu, E., M. (coord.), Fundamentele gîndirii politice moderne, Editura Polirom, Iaşi, 1999. 
5. Miller, D., Enciclopedia Blackwell a gândirii politice, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006. 
6. Miroiu, A., Introducere în filosofia politică, Editura Polirom, Iaşi, 2009. 
7. Mungiu-Pippidi, A. (coord.), Doctrine politice, Editura Polirom, Iaşi, 1998. 
8. Pisier, E. (coord.), Istoria ideilor politice, Editura Amarcord, Timişoara, 2000. 
9. Plant, R., Modern Political Thought, Blackwell, Oxford and Cambridge USA, 1991   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din administratia publica romaneasca, 
precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa 
situatii reale din institutiile publice). 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Subiecte teoretice.    Examen scris (teorie).   60%   

10.5 Activităţ i aplicative  S:    Dezbateri si participarea 
activa la seminarii.   

 Dezbateri, raspunsuri (rezolvare de spete 
simplificate)   

 40%  

 L:             

 P:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Obținerea notei 5 are loc in urma asimilarii informatiilor principale care ajuta studentii sa inteleaga noţiunile de baza ale 

stiintei politice. 
 Indeplinirea standardului minim este verificat atat prin evaluarea pe parcurs cat si prin examinarea finala. 

 
 

 
Data completării Titular de curs 

(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.04.2015    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

                                                           

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

 
 

Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                           

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10  
1.5 Ciclul de studii  Licenta   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Administratie Publica / L40201005010   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei BAZELE CONTABILITATII 

2.2 Titularul activităţ ilor de curs Lect.univ.dr. Mihaela VARTOLOMEI   
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5 Lect.univ.dr. Mihaela VARTOLOMEI   

2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul 2   2.6 Tipul de evaluare D   2.7 Regimul disciplinei Obligatorie   

 
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/practică 2 

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ  56  , din care:  3.5 curs 28 3.6 activităţ i aplicative 28 

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e 27   

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

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

Tutoriat  2  

Examinări 6   

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale 60   

3.8 Total ore pe semestru7 116   

3.9 Numărul de credite 4   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   -  

4.2 de competenţ e   -  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

  C1 - Utilizarea conceptelor si principiilor fundamentale de organizare si functionare a structurilor 
administrative pentru insertia profesionala in institutii publice si/sau private. 

 C2 - Identificarea si aplicarea dispozitiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv initierea si 
formularea de propuneri de acte normative si/sau administrative.   

Competenţ e 
transversale 

    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Obiectivele disciplinei constau în familiarizarea studenţilor cu obiectul contabilităţii 
(patrimoniul sau averea), metoda contabilităţii (principii şi procedee), situaţiile 
financiare (bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, etc.), documentarea şi 
evaluarea contabilă, contul, balanţa de verificare, inventarierea, planul de conturi 
general, utilizarea acestor instrumente contabile în activitatea economică curentă.. 

7.2 Obiectivele specifice 
 Accentul se va pune pe aprofundarea cunoştinţelor de bază în contabilitate, iar studenţii 

vor obţine abilităţi şi competenţe în întocmirea şi interpretarea situaţiei patrimoniale şi 
a rezultatelor activităţii   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Sistemul informaţional economic şi ştiinţa contabilităţii: Argumente 
privind caracterul ştiinţific al contabilităţii. Subiectul contabilităţii   

 2   Prelegere cu prezentare 
PPT, dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica   

2. Patrimoniul – obiect al contabilităţii: Concepţii. Activul. Pasivul. 
Procesele economice   

 4  

3. Principiile şi procedeele metodei contabilităţii: Principiile metodei. 
Procedeele metodei. Principiile contabilităţii   

 2  

4. Situaţiile financiare ale unităţilor patrimoniale: Bilanţul contabil. 4   

                                                           

8
 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

Contul de profit şi pierdere. Alte situaţii   

5. Documentarea contabilă şi formele de înregistrare contabilă: 
Documente şi registre   

2   

6. Evaluarea contabilă: Concepte. Tipuri.reevaluarea    2  

7. Contul: Concept. Forme. Regulile de funcţionare. Planul de Conturi 
General   

4   

8. Balanţa de verificare: Concept. Tipologie. Întocmire   4   

9. Inventarierea: Noţiune. Clasificare. Etape   4   

      

      

      

      

      

Bibliografie9    
1. Vartolomei M., Bazele contabilităţii – abordări teoretico-aplicative, Editura Politehnica, Timişoara, 2006 
2. Vartolomei M., Aplicaţii practice ale teoriei bazelor contabilităţii, Editura Politehnica, Timişoara, 2007 
3. Vartolomei M., Bazele contabilităţii. Note de curs. Aplicaţii pentru seminar, Editura Eurostampa, Timişoara, 2009 
4. Epuran M., Băbăiţă V., Bazele contabilităţii, Editura de Vest, Timişoara, 1999 
5. Legea contabilităţii nr.82 din 1991  
 

8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

1. Simularea înfiinţării unei firme. Active şi pasive patrimoniale. 
Aplicaţii. Teste   

 4   Prezentarea unor 
aplicatii (film video) si 
rezolvarea lor; dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica; studii de 
caz; exercitii  

2. Întocmirea bilanţului contabil. Aplicaţii. Teste    4  

3. Evaluarea contabilă. Aplicaţii. Teste    4  

4. Contul. Întocmirea registrului cartea mare. Aplicaţii. Teste    6  

5. Întocmirea balanţei de verificare. Aplicaţii de sinteză. Teste    6     

6. Prezentarea de către studenţi a referatelor privind întocmirea 
situaţiilor financiare la o firmă   

 6     

         

         

         

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 



 

Bibliografie11    
1. Vartolomei M., Bazele contabilităţii – abordări teoretico-aplicative, Editura Politehnica, Timişoara, 2006 
2. Vartolomei M., Aplicaţii practice ale teoriei bazelor contabilităţii, Editura Politehnica, Timişoara, 2007 
3. Vartolomei M., Bazele contabilităţii. Note de curs. Aplicaţii pentru seminar, Editura Eurostampa, Timişoara, 2009 
4. Epuran M., Băbăiţă V., Bazele contabilităţii, Editura de Vest, Timişoara, 1999 
5. Legea contabilităţii nr.82 din 1991   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din administratia publica romaneasca, 
precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa 
situatii reale din institutiile publice). 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Subiecte teoretice si aplicatii.    Evaluare distribuita (test scris, teorie+aplicatie).   50%   

10.5 Activităţ i aplicative  S:    Referate, teste, aplicatii si 
participarea activa la seminarii.   

 Prezentare de referate, raspunsuri, test scris, 
rezolvare aplicatii la tabla.  

 50%  

 L:             

 P:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Obținerea notei 5 are loc in urma asimilarii informatiilor principale care ajuta studentii sa inteleaga conceptele de baza ale 

contabilitatii.  
 Indeplinirea standardului minim este verificat atat prin evaluarea pe parcurs cat si prin examinarea finala. 

 
 

 
Data completării Titular de curs 

(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.04.2015    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 

 
Director de departament 

(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                           

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10  
1.5 Ciclul de studii  Licenta   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Administratie Publica / L40201005010   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPTUL FAMILIEI SI ACTE DE STARE CIVILA 

2.2 Titularul activităţ ilor de curs Lect.univ.dr. Gheorghe PINTEALĂ 
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5 Lect.univ.dr. Caius LUMINOSU 

2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul 1   2.6 Tipul de evaluare E   2.7 Regimul disciplinei Obligatorie   

 
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/practică 1 

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ  42  , din care:  3.5 curs 28 3.6 activităţ i aplicative 14 

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e  27   

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

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

Tutoriat  2  

Examinări  6   

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale  60   

3.8 Total ore pe semestru7 104   

3.9 Numărul de credite 4   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   -  

4.2 de competenţ e   -  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

  C2 - Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi 
formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. 

 C6 - Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil 
şi eficient. 

Competenţ e 
transversale 

   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Obiectivul principal al disciplinei este ca studentul să dobândească cunoştinţele de 
bază referitoare la aceste instituţii de drept al familiei, de a înţelege rolul lor în 
funcţionarea societăţii şi nu în ultimul rând, să dobândească cunoştinţele specifice 
referitoare la actele de stare civilă. 

7.2 Obiectivele specifice     

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Introducere. Relaţiile de familie. Ramura dreptului familiei. Noţiune. 
Izvoare. 

 2   Prelegere cu prezentare 
PPT, dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica   

2. Căsătoria.  4  

3. Uniunea liberă şi logodna.  2  

4. Filiaţia.  4  

5. Rudenia şi afinitatea  2  

6. Ocrotirea minorului  4  

7. Adopţia.  4  

8. Obligaţia legală de întreţinere  2  

                                                           

8
 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

9. Regimul actelor de stare civilă  2  

10. Elemente de drept internaţional privat cu referire la căsătorie şi 
adopţie. 

 2  

      

      

      

      

Bibliografie9    
1. Dan LUPAŞCU ,,Dreptul familiei", Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010 
2. Ion FILIPESCU, Andrei FILIPESCU, „Tratat de dreptul familiei", Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2002 
3. Adriana CORHAN, ,,Dreptul familiei. Teorie şi practică", Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2009  
 

8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

1. Principiile generale ale dreptului familiei.  1   Prezentarea unor 
aplicatii (film video) si 
rezolvarea lor; dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica; studii de 
caz; exercitii  

2. Căsătoria. Dispoziţiile noului Cod Civil.  1  

3. Condiţii de formă ale căsătoriei. Înregistrarea şi dovada căsătoriei.  1  

4. Cazurile de nulitate ale căsătoriei.    1  

5. Procedura de divorţ.  1     

6. Rudenia. Elemente de drept succesoral.  1     

7. Procedura recunoaşterii filiaţiei.  2     

8. Drepturile copilului.  1     

9. Condiţiile de formă ale adopţiei. 
10. Adopţia internaţională.  
11. Obligaţia de întreţinere dintre foştii soţi. Jurisprudenţă.  
12. Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii majori.  
13. Protecţia copilului  

 2  
1 
1 
1 
1 

   

Bibliografie11    
1. Dan LUPAŞCU ,,Dreptul familiei", Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010 
2. Ion FILIPESCU, Andrei FILIPESCU, „Tratat de dreptul familiei", Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2002 
3. Adriana CORHAN, ,,Dreptul familiei. Teorie şi practică", Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2009 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 

trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”. 
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din administratia publica romaneasca, 
precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa 
situatii reale din institutiile publice). 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Subiecte teoretice    Examen scris (teorie).   66,6%   

10.5 Activităţ i aplicative  S:    Dezbateri si participarea 
activa la seminarii.   

Dezbateri, raspunsuri (rezolvare de spete 
simplificate)  

 33,3%  

 L:             

 P:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Obținerea notei 5 are loc in urma asimilarii informatiilor principale care ajuta studentii sa inteleaga aspectele teoretice de 

baza referitoarela actele de stare civila. 
 Indeplinirea standardului minim este verificat atat prin evaluarea pe parcurs cat si prin examinarea finala. 

 

 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.04.2015    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 

Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                           

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50  
1.5 Ciclul de studii  Licenta   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Administratie Publica / L40201005010   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Economie II  

2.2 Titularul activităţ ilor de curs  Conf.dr. Claudiu Albulescu  
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5  Conf.dr. Claudiu Albulescu  

2.4 Anul de studiu6  1  2.5 Semestrul  2  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

 
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/practică  1  

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ 42   , din care:  3.5 curs 28   3.6 activităţ i aplicative 14   

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e 10   

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

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

Tutoriat  1  

Examinări 2   

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale  30  

3.8 Total ore pe semestru7  72  

3.9 Numărul de credite 4   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Economie I  

4.2 de competenţ e   Cunoştinţe elementare de matematică (la nivel de liceu)  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Amfiteatru, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.   

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice  Sală cu proiector, tablă.   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

  C1. Formularea de ipoteze si operationalizarea conceptelor cheie si principiilor fundamentale pentru explicarea si 
interpretarea proceselor si fenomenelor cu care se confrunta sistemul administrativ  

Competenţ e 
transversale 

    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

  Materia reprezinta unul din fundamentele stiintelor economice (inclusiv administrative) si pune 
bazele conceptelor si principiilor fundamentale de analiza economica. Competentele 
profesionale dobândite contribuie la interpretarea proceselor si fenomenelor cu care se 
confrunta administratorii firmelor, pornind de la contextul macroeconomic.     

7.2 Obiectivele specifice 

 Familiarizarea studentilor cu elementele generale de macroeconomie precum cresterea 
economica, cicluri economice, inflatia, somajul, piata financiara sau cursul de schimb dar si cu 
politicile macroeconomice întreprinse de guverne sau banci centrale. Abilitatile dobândite se 
refera la gândirea analitica si critica, cu impact la nivelul activitatii oricarui agent economic.   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

 1. Introducere in Macroeconomie. Concept. Doctrine economice. 
Circuitul economic de ansamblu. Sisteme si modele economice.  

2     Prelegere susţinută 
de prezentări PPT, 
discuţii, explicaţii, 
exemplificări, 
comparatii    2. Cresterea si dezvoltarea economica. Factori determinanti. 

Rezultatele economice. Indicatori.    
 2  

3. Venitul, consumul, economiile si investitiile. Concepte. Corelatii. 
Multiplicatorul si acceleratorul investitiilor.     

2   

 4. Fluctuatiile activitatii economice. Fazele ciclului economic. Politici  2  

                                                           

8
 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

anticiclice.    
 5. Echilibrul si stabilitatea. Echilibrul economic de ansamblu. Stabilitate 

economica si financiara. Natura crizelor economice si financiare.   
 2  

 6. Somajul. Piaţa muncii. Cauzele şi formele şomajului. Ocuparea.   2  

 7. Inflatia. Cauze.  Măsurarea inflaţiei. Politici antiinflaţioniste.    2  

 8. Politica monetara. Piaţa monetară. Banca centrală. Obiectivele si 
instrumentele politicii monetare.  

2   

 9. Politica fiscală. Bugetul. Obiectivele politicii fiscale. Venituri si 
cheltuieli publice. Deficit şi datorie publică.  

 2  

 10. Piete financiare. Piaţa bancară. Piaţa de capital. Piaţa asigurărilor.   2  

 11. Piata valutara si cursul de schimb. Actorii pietei valutare. Factori 
determinanţi ai cursului de schimb.  

 2  

 12. Echilibrul economic extern. Comert international. Fluxurile de 
capital. Balanta de plati.  

 2  

 13. Integrarea economica internationala. Globalizare versus 
regionalizare.  Integrare Europeană. Aderarea României la euro.  

 2  

14. Elemente de cercetare economica. Conceptul de cercetare. 
Formularea problematicii. Metode şi tehnici de cercetare.   

 2  

Bibliografie9  1. Dobrotă, N. - Economie Politică, Editura Economică, Bucureşti, 1997  
2. Samuelson, P.A. şi Nordhaus, W.D. - Economie Politică, Editura Teora, Bucureşti, 2000 
3. Duran, V. - Economie. Teorie si practica. Vol. II, Editura Eurostampa, Timisoara, 2008 
4. Albulescu, C.T. - Stabilitatea sectorului financiar în conditiile adertrii României la U.E.M, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2010 
5. Albulescu, C.T. - Macroeconomie: teorie şi aplicaţii (note de curs), 2010   
 
8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

 Aplicatii - masurarea rezultatelor activitatii economice   2  Reluarea conceptelor, 
postarea formulelor, 
rezolvare de aplicatii la 
tabla.     

 Aplicatii - relaţia: venit, consum, economii, investiţii  2  

 Aplicatii – somaj si inflatie   2  

 Aplicatii – deficit, curs de schimb.   2  

 Referate pe temele discutate la curs, redactate in scopul exemplificarii pe 
baza datelor statistice a teoriilor prezentate.  

 6   Expunere tema, discutii, 
întrebari  

         

         

         

         

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 



 

Bibliografie11   1. Dobrotă, N. - Economie Politică, Editura Economică, Bucureşti, 1997  
2. Samuelson, P.A. şi Nordhaus, W.D. - Economie Politică, Editura Teora, Bucureşti, 2000 
3. Duran, V. - Economie. Teorie si practica. Vol. II, Editura Eurostampa, Timisoara, 2008 
4. Albulescu, C.T. - Macroeconomie: teorie şi aplicaţii (note de curs), 2010    

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Pentru studentii specializarii Administratie Publica, disciplina este fundamentala pentru a intelege repercursiunile decziilor politicilor 
economice asupra economiei reale. Angajamentele si obligatiile administratiilor publice sunt influentate de contextul macroeconomic.   

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs   Subiecte teoretice si aplicatii.   Examen scris si/sau oral.   60%   
10.5 Activităţ i aplicative  S:    Referate, teste, aplicatii si 

participare activa la seminarii.     
Prezentare referate, raspunsuri, teste scrise, 
rezolvare de aplicatii la tabla.    

40%   

 L:             

 P:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Obtinerea notei 5 are loc in urma asimilarii informatiilor principale care ajuta studentii sa inteleaga conceptele macroeconomice de 
baza. Indeplinirea standardului minim este verificata atat prin evaluare pe parcurs cat si prin examinarea finala.     

 

 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.04.2015    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 

Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                           

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10  
1.5 Ciclul de studii  Licenta   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Administratie Publica / L40201005010   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei COMUNICARE IN ADMINISTRATIA PUBLICA 

2.2 Titularul activităţ ilor de curs Asist.univ.dr. Luminiţa SAFTU 
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5 Asist.univ.drd. Cosmin BĂIAŞ 

2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul 2   2.6 Tipul de evaluare D   2.7 Regimul disciplinei Obligatorie   

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ  42  , din care:  3.5 curs 14 3.6 activităţ i aplicative 28 

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e 12   

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

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

Tutoriat  2  

Examinări 6   

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale 40   

3.8 Total ore pe semestru7 82   

3.9 Numărul de credite 4   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   -  

4.2 de competenţ e   -  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

  C3 - Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într‐o limbă de circulaţie internaţională, 
a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. 

   

Competenţ e 
transversale 

 CT2 - Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de 
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.   

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Obiectivele disciplinei sunt acelea de a dezvolta competenţe şi cunoştinţe în scopul 
comunicării eficace şi eficiente în administraţia publică, de  a consolida şi lărgi 
cunoştinţele de redactare a genurilor profesionale şi de a familiariza studenţii cu 
tipurile de documente instituţionale. 

7.2 Obiectivele specifice 
 Rezultatele învăţării sunt: a) capacitatea de a utiliza competenţele dobândite în diferite 

situaţii de comunicare instituţională; b) capacitatea de a utiliza corect limba română în 
cele mai diverse situaţii de comunicare scrisă instituţională. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Comunicare în administraţia publică - introducere: Contextul de 
comunicare. Definiţii si  componente ale comunicarii 

 3   Prelegere cu prezentare 
PPT, dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica   

2. Textul profesional: Principii ale comunicarii. Standarde de textualitate  2  

3. Comunicarea in AP: Deontologia in comunicarea in AP. 
Responsabilitatea juridica a autorului de texte in AP 

 4  

4. Comunicarea instituţională in AP: Caracterstici generale. Comunicarea 
intrainstituţională: caractersitici si clasificare. Comunicarea 
interinstituţională caractersitici si clasificare 

3   

                                                           

8
 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

5. Genurile profesionale in AP: Functionalitatea si standarde. Compararea 
genurilor profesionale in AP 

2   

    

    

    

    

      

      

      

      

      

Bibliografie9    
1. Mioara Avram: Gramatica pentru toti, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1986 
2. Aretia Dicu, Limba română: ortografie, ortoepie, punctuaţie, fonetică, gramatică, lexic. Ed.Junior, Bucureşti, 2002 
3. Lavinia Suciu, Discursul – semnătură a instituţiei, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2005 
4. Rodica Superceanu, Genuri profesionale în administraţia publică, ed. Politehnica, Timişoara, 2006 
5. Andra  Şerbănescu, Cum se scrie un text, Ed.Polirom, Iaşi, 2000 
6. Ion-Ovidiu Pânişoară, Comunicarea eficientă, Polirom, Iaşi, 2008  
 

8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

1. Identificarea in context a principiilor comunicarii  4   Prezentarea unor 
aplicatii (film video) si 
rezolvarea lor; dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica; studii de 
caz; exercitii  

2. Standarde de textualitate: analiza si aplicabilitate  4  

3. Deontologie si reponsaibilitate: studii de caz  6  

4. Norme lingvistice de redactare în genurile profesionale  4  

5. Formal şi semiformal  în genurile profesionale  2     

6. Identificarea si exemplificarea caractersiticilor si comunicarii 
institutionale 

 4     

 7. Standardele textuale in genurile profesionale: analiza si sinteza de   4     

         

         

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 



 

Bibliografie11    
1. Mioara Avram: Gramatica pentru toti, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1986 
2. Aretia Dicu, Limba română: ortografie, ortoepie, punctuaţie, fonetică, gramatică, lexic. Ed.Junior, Bucureşti, 2002 
3. Lavinia Suciu, Discursul – semnătură a instituţiei, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2005 
4. Rodica Superceanu, Genuri profesionale în administraţia publică, ed. Politehnica, Timişoara, 2006 
5. Andra  Şerbănescu, Cum se scrie un text, Ed.Polirom, Iaşi, 2000 
6. Ion-Ovidiu Pânişoară, Comunicarea eficientă, Polirom, Iaşi, 2008 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din administratia publica romaneasca, 
precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa 
situatii reale din institutiile publice). 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Subiecte teoretice    Evaluare distribuita (test scris, teorie).   50%   

10.5 Activităţ i aplicative  S:    Referate, dezbateri si 
participarea activa la seminarii.   

 Prezentare de referate si dezbateri.   50%  

 L:             

 P:             

 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Obținerea notei 5 are loc in urma asimilarii informatiilor principale care ajuta studentii sa inteleaga conceptele de baza, 

principiile și deontologia comunicării în administratia publica.  
 Indeplinirea standardului minim este verificat atat prin evaluarea pe parcurs cat si prin examinarea finala. 

 
 

 
Data completării Titular de curs 

(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.04.2015    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 

 
Director de departament 

(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

                                                           

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

 



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10  
1.5 Ciclul de studii  Licenta   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Administratie Publica / L40201005010   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SOCIOLOGIE SI LOGICA  

2.2 Titularul activităţ ilor de curs Lect.univ.dr. Sorin SUCIU 
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5 Lect.univ.dr. Sorin SUCIU 

2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul 2   2.6 Tipul de evaluare E   2.7 Regimul disciplinei Obligatorie   

 
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/practică 1 

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ  42  , din care:  3.5 curs 28 3.6 activităţ i aplicative 14 

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e 20   

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

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

Tutoriat  2  

Examinări 6   

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale 50   

3.8 Total ore pe semestru7 92   

3.9 Numărul de credite 4   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   -  

4.2 de competenţ e   -  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

  C1 - Utilizarea conceptelor si principiilor fundamentale de organizare si functionare a structurilor 
administrative pentru insertia profesionala in institutii publice si/sau private. 

 C3 - Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într‐o limbă de circulaţie internaţională, 
a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. 

Competenţ e 
transversale 

    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Disciplina urmăreşte familiarizarea studenţilor cu principalele concepte idei si teorii ale 
sociologiei, a raporturilor acestei discipline cu alte ştiinţe sociale De asemenea, 
cursanţii vor deprinde specificul logicii ca disciplină autonomă şi categoriile 
fundamentale cu care operează. În urma parcurgerii acestui curs studenţii vor fi 
capabili să înţeleagă realitatea socială şi să o abordeze cu mijloace sociologice, să 
identifice structurile formale ale gândirii, să opereze eficient cu instrumentele şi 
categoriile logice, să poată identifica şi explica erorile de raţionament 

7.2 Obiectivele specifice      

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Obiectul şi metodele sociologiei. Definitii. Funcţiile şi ramurile 
sociologiei. Sociologia generală şi sociologiile de ramură. 

 4   Prelegere cu prezentare 
PPT, dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica   

2. Sistem şi structură socială. Caracteristicile sistemului social. Rolul 
social şi statusul social. Stratificare şi mobilitate socială. 

 4  

3. Cercetarea socială, elemente definitorii. Cercetări teoretice şi cercetări 
empirice în sociologie. Etapele cercetării sociologice. Metode şi 
tehnici de cercetare sociologică: observaţia, experimentul, ancheta, 

 4  

                                                           

8
 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

monografia, analiza statistică a datelor. 

4. Obiectul, metodele şi importanţa logicii. Domeniul şi diviziunile logicii. 
Propoziţie şi inferenţă. Validitate şi adevăr. Rolul şi funcţiile logicii. 

 4  

5. Principiile logicii şi logica propoziţiilor compuse. Principiul identităţii, 
principiul noncontradicţiei, principiul terţului exclus, principul raţiunii 
suficiente. Compuşi verifuncţionali. 

 4  

6. Relaţii logice între propoziţiile categorice. Inferenţele imediate: 
obversiunea, conversiunea şi contrapoziţia. Inferenţe mediate: 
silogismul. 

 4  

7. Logica inductivă şi teoria fundamentării aserţiunilor. Deducţie şi 
inducţie. Tipuri de inferenţe inductive. Elementele şi regulile 
demonstraţiei. 

 4  

        

        

        

        

        

        

      

Bibliografie9    
1. Boudon, R., Texte sociologice alese, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990 
2. Boudon R., (coord.),  Tratat de sociologie, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997. 
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8. Enescu, G., Dicţionar de logică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985 
9. Stoianovici, D., Dima, T., Marga, A., Logică generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991. 
10. Suciu, S., Conceptul de lege ştiinţifică, Editura Eurobit, Timişoara, 2006   
 

8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

1. Specificul cunoaşterii sociologice.  2   Prezentarea unor 
aplicatii (film video) si 
rezolvarea lor; dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica; studii de 

2. Emil Durkheim – regulile metodei sociologice  2  

3. Max Weber – Etica protestantă şi spiritul capitalismului  2  

4. Logica propoziţiilor compuse. Exerciţii şi exemple  2  

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 



 

caz; exercitii  

5. Propoziţiile categorice şi raporturile dintre acestea. Exerciţii şi 
exemple.. 

 2     

6. Inducţia şi demonstraţia. Exerciţii şi exemple  2     

7. Tipuri de erori logice  2     

8. Actul legislativ. Introducere. Exemple.           

  
 

       

Bibliografie11    
1. Boudon, R., Texte sociologice alese, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990 
2. Boudon R., (coord.),  Tratat de sociologie, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997. 
3. Buzărnescu Şt., Istoria doctrinelor sociologice, E.D.P., Bucureşti, 1995. 
4. Giddens A., Sociologie, Editura All, Central European University Press, Bucureşti, 2000. 
5. Mihăilescu, I., Sociologie generală, concepte fundamentale şi studii de caz, Editura Polirom, Iaşi, 2003. 
6. Botezatu, P., Constituirea logicităţii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983. 
7. Dumitriu, Anton, Istoria logicii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975 
8. Enescu, G., Dicţionar de logică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985 
9. Stoianovici, D., Dima, T., Marga, A., Logică generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991. 
10. Suciu, S., Conceptul de lege ştiinţifică, Editura Eurobit, Timişoara, 2006   

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din administratia publica romaneasca, 
precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa 
situatii reale din institutiile publice). 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Subiecte teoretice.    Examen scris (teorie).   60%   

10.5 Activităţ i aplicative  S:    Dezbateri si participarea 
activa la seminarii.   

 Dezbateri, raspunsuri, referate   40%  

 L:             

 P:             

 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Obținerea notei 5 are loc in urma asimilarii informatiilor principale care ajuta studentii sa inteleaga noţiunile de baza cu 

care operează sociologia si logica. 
 Indeplinirea standardului minim este verificat atat prin evaluarea pe parcurs cat si prin examinarea finala. 

 

                                                           

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.04.2015    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 

Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                           

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10  
1.5 Ciclul de studii  Licenta   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Administratie Publica / L40201005010   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZA 2 

2.2 Titularul activităţ ilor de curs    
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5 As. dr. Şimon Simona-Cristina 

2.4 Anul de studiu6 1   2.5 Semestrul 2   2.6 Tipul de evaluare D   2.7 Regimul disciplinei Obligatorie   

 
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/practică 28  

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ  28  , din care:   3.5 curs  -  3.6 activităţ i aplicative 28  

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e 10   

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

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

Tutoriat    

Examinări 2   

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale 30   

3.8 Total ore pe semestru7 58   

3.9 Numărul de credite 4   

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   -  

4.2 de competenţ e   -  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

 C6 - Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil 
şi eficient.   

Competenţ e 
transversale 

  CT2 - Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de 
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Consolidarea şi lărgirea cunoştinţelor dobândite anterior. 
 Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba engleză pentru utilizarea corectă şi 

nuanţată a acesteia în cele mai diverse situaţii de comunicare orală/ scrisă, socială şi 
profesională. 

 Familiarizarea cu valorile culturale şi de civilizaţie ale popoarelor vorbitoare de limba 
engleză.. 

7.2 Obiectivele specifice     

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

           

       

       

       

       

       

       

                                                           

8
 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

       

       

      

      

      

      

      

Bibliografie9    
   
 

8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

1. Geografie, stereotipuri naţionale şi reguli de etichetă în ţările în care se 
vorbeşte limba engleză ca limbă oficială 

 6   Prezentarea unor 
aplicatii (film video) si 
rezolvarea lor; dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica; studii de 
caz; exercitii  

2. Exprimarea opiniei, acordului, dezacordului, sugestiei.  8  

3. Solicitarea/ transmiterea de informaţii în situaţii specifice de 
comunicare 

 4  

4. Ştirile: compararea modului în care sunt tratate aceleaşi ştiri în ziare  
      diferite pentru a obţine efecte stilistice diferite 

 4  

5. Scrisori neoficiale, oficiale, curriculum vitae, interviul   6      

          

         

         

         

Bibliografie11    
1.  SOARS, J., SOARS, L., New Headway; OUP; 1992 
2. JONES, C. et al., Inside Aut; Macmillan; 2001 
3. Rost, M., Longman English Interactive; Longman; 2006 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din administratia publica romaneasca, 
precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa 
situatii reale din institutiile publice). 

 
10. Evaluare 

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 

trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”. 
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

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

10.4 Curs             
10.5 Activităţ i aplicative  S:    Subiecte teoretice si 

participarea activa la seminarii.   
 Evaluare distribuita (test scris, teorie)  100%  

 L:             

 P:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

 Obținerea notei 5 are loc in urma asimilarii informatiilor principale care ajuta studentii in dezvoltarea competenţei de 

comunicare în limba engleză (in situaţii de comunicare orală/ scrisă, socială şi profesională). Indeplinirea standardului minim 
este verificat atat prin evaluarea pe parcurs cat si prin examinarea finala. 
 
 

 
Data completării Titular de curs 

(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.04.2015    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 

 
Director de departament 

(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                           

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10  
1.5 Ciclul de studii  Licenta   

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Administratie Publica / L40201005010   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  EDUCATIE FIZICA 2  

2.2 Titularul activităţ ilor de curs   
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5  Asist.univ.drd. Gabriela GUI BACHNER 

2.4 Anul de studiu6  1  2.5 Semestrul 2  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  Obligatorie  

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ 14  , din care:  3.5 curs    3.6 activităţ i aplicative 14  

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţ e    

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

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

Tutoriat  5  

Examinări  10  

Alte activităţ i       

Total ore activităţi individuale  15  

3.8 Total ore pe semestru7  29  

3.9 Numărul de credite  1  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   -  

4.2 de competenţ e   -  

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului    

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice   Facilitati sportive  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

    

Competenţ e 
transversale 

 CT3 - Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și 
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

  îmbinarea armonioasă a activităţii intelectuale şi fizice; 
 acomodarea pentru practicarea sistematică în mod independent a exerciţiului fizic, 
 îmbunătăţirea stării de sănătate fizică şi eliminarea stresului; 
 contribuţie activă la fenomenul de socializare în rândul studenţilor prin participarea la 

competiţii studenţeşti; 
 formarea unor deprinderi de disciplină şi punctualitate; 

7.2 Obiectivele specifice     

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

        

     

     

     

     

     

     

                                                           

8
 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

     

     

     

     

     

     

     

Bibliografie9    
 
 

8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

1. Competiţii şi campionate pe ramuri sportive  7   Practicarea exerciţiului 
fizic prin opţiunea 
exprimată către una din 
următoarele ramuri de 
sport: aerobic, baschet, 
culturism, fotbal, 
handbal, fitness, jogging, 
tenis de câmp, volei, 
înot, în cadrul căreia se 
realizează pregătirea 
organismului pentru 
efort, însuşirea tehnică 
pe ramuri sportive, 
practicarea ei în mod 
integral şi exerciţii de 
îmbunătăţire a capacităţii 
de efort 

2. Practicarea independentă  7  

      

      

       

       

       

      

       

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 



 

Bibliografie11   
1. Îndrumătoare metodice pe ramuri sportive ale cadrelor didactice din U.P.T. 
2. Îndrumător metodic – M. Popescu, A.S.E Bucureşti    

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, cum ar fi: Universitatea 
Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timisoara   

 
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 Activităţ i aplicative  S:   Participarea sistematică la 
lecţii 
 

 Evaluarea distribuita   100%   

 L:             

 P:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Participarea sistematică la lecţii; 
 Calificativ admis sau respins.  

 

 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 10.04.2015    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 

Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                           

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  MANAGEMENT PUBLIC 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. Dr. Paun Alan 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf. Dr. Paun Alan
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

3 2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

 DF 

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/practică

2

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

56  , din care: 3.5 
curs

28 3.6 activităţi aplicative 28

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat   
Examinări   10
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  60 

3.8 Total ore pe semestru7  116 

3.9 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  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

 Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  APLICAREA INSTRUMENTELOR STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ

 . IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ, ÎN MOD 
COOPERANT, FLEXIBIL ŞI EFICIENT 



Competenţe
transversale

  

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 1. Formarea competenţelor şi cunoştinţelor  privind managementul 
public.

 2. Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la 
managementul public, organizarea instituţiilor publice, cultura 
organizaţională ale acestora, eficacitate funcţionării instituţiilor publice şi
a autorităţilor publice, respectiv obiectivele şi misiunea acestora 

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
1. Fundamentele managementului public: 1.1 Necesitatea 

cunoaşterii MP; 1.2 Definirea MP şi principalele 
caracteristici ; 1.3 Abordări ale MP; 1.4 Principiile MP; 1.5 
Funcţiile MP; 1.6 Interdependenţa MP cu alte domenii ale 
ştiinţei; 1.7 Caracteristici ale domeniului de aplicare a MP.

 4 Prelegere, dezbateri,
explicatii, example  

2. Particularităţi ale subsistemului organizatoric al MP
: 2.1 Noţiunea de organizare; 2.2. Noţiunea de 

structură administrativă; 2.3 Tipuri de structuri în 
administraţia de stat; 2.4 Alte componente ale structurii 
organizatorice a sistemului administrativ

4 

3. Particularităţi ale sistemului informaţional al MP: 3.1 
Conceptul de sistemul informaţional; 3.2 Tipologia 
componentelor; 3.3 Funcţiile SI; 3.4 Principiile SI; 3.5 
Tendinţe ale SI.

4 

4. Particularităţi ale sistemului decizional al MP: 4.1 
Fundamentare deciziilor administrative; 4.2 Tipuri de 
decizii administrative; 4.3 Participanţii la decizii 
administrative; 4.4 Procesul de fundamentare a deciziilor
administrative; 4.5 Abordări privind procesul de 
fundamentare a deciziilor administrativer

4 

5. Metode şi tehnici utilizate în MP: 5.1 Noţiunea de metodă;
5.2 Tipologia metodelor utilizate în MP

 4 

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


6. Particularităţi ale MP în domeniul resurselor umane
: 6.1 Funcţionarul public, concept, tipologie; 6.2 

Pregătirea profesională a FP; 6.3 Recrutarea FP; 6.4 
Selecţia FP; 6.5 Consideraţii privind probele de selecţie; 
6.6 Numirea FP; 6.7 Motivarea FP; 6.8 Evaluarea 
activităţii FP; 6.9 Modalităţi de încetare din funcţie a FP

 4 

7. Eficienţa instituţiilor şi autorităţilor publice şi eficacitatea 
FP: 7.1 Eficienţa în sectorul public. 7.2  Eficacitatea în 
sectorul public

 4 

 
 
  
  
  

    
    

Bibliografie9  1. Androniceanu A.: Management public. Studii de caz din instituţii şi autorităţi ale administraţiei 
publice. Editura UNIVERSITARĂ, Bucureşti, 2004;
2. Androniceanu A.: Noutăţi în managementul public. Editura UNIVERSITARĂ, Bucureşti, 2003;
3. Ignaton E.: Management şi marketing. Editura EUROBIT, Timişoara, 1996;
4. Ignaton E.: Principii, stiluri, metode şi tehnici de management. Editura EUROBIT Timişoara, 1997. 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

1. Organizarea şi conducerea într-un consiliu judeţean;
2. Capacitatea managerială a primăriei unui oraş de a 

realiza obiectivele stabilite 

4  Prezentarea unor 
studii de caz si 
dezbaterea lor; 
explicatii, example.3. Rolul documentelor de formalizare a structurii 

organizatorice în îmbunătăţirea viabilităţii economico-
financiare şi manageriale a primăriei unui municipiu; 

4. Cum se exercită funcţia de administrare a 
managementului public în cadrul primăriei unui 
municipiu

 4 

5. Obiectivele primăriei unui municipiu şi capacitatea de a 
realizare ale acestora; 

6. Calitatea serviciilor publice depinde de nivelul şi 
structura resurselor

 4 

7. Organizarea structurală într-o primărie; 
8. Calitatea deciziilor într-un consiliu judeţean

 4 

9. Rolul deciziilor în procesul de management dintr-un 
consiliu judeţean;

10. Circulaţia documentelor într-un consiliu judeţean

 4   

11. Influenţa circuitelor şi fluxurilor informaţionale asupra 
calităţii serviciilor publice;

12. Obţinerea unei autorizaţii de construire/desfiinţare sau a 
unui certificat de urbanism

 4   

13. Cum poate fi condusă eficace o autoritate municipală 
pentru a rezolva eficient problemele cetăţenilor; 

14. Cum poate să intervină prefectura pentru soluţionarea 
problemelor locale

 4   

   
    

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.



Bibliografie11  1. Androniceanu A.: Management public. Studii de caz din instituţii şi autorităţi ale 
administraţiei publice. Editura UNIVERSITARĂ, Bucureşti, 2004;
2. Androniceanu A.: Noutăţi în managementul public. Editura UNIVERSITARĂ, Bucureşti, 2003;
3. Ignaton E.: Management şi marketing. Editura EUROBIT, Timişoara, 1996;
4. Ignaton E.: Principii, stiluri, metode şi tehnici de management. Editura EUROBIT Timişoara, 1997.

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor de management public cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca si activitatea pe care acestea o desfasoara.

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din 
strainatate, cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de 
Vest Timisoara, Universitatea Tennessee, Knoxville(SUA); Universitatea Darby (Anglia); Universitatea 
Gent (Belgia). 

10. Evaluare

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

10.4 Curs
  

  

 Examen  50% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:     Activitate pe parcurs  50% 

L:          

P:          

Pr:            
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)





Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  DREPT CIVIL, DREPTURI REALE; CONTRACTE 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect. dr. Caius Tudor Luminosu 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Lect. dr. Caius Tudor Luminosu 
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

3 2.6 Tipul de 
evaluare

 D 2.7 Regimul 
disciplinei

 DF 

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/practică

2

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

56  , din care: 3.5 
curs

28 3.6 activităţi aplicative 28

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei 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  10 
Tutoriat   
Examinări  10 
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  45 

3.8 Total ore pe semestru7  101 

3.9 Numărul de credite  4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

   IDENTIFICAREA ŞI APLICAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL ADMINISTRATIV, INCLUSIV INIŢIEREA
ŞI FORMULAREA DE PROPUNERI DE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU ADMINISTRATIVE 

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Cursul are ca scop transmiterea cunoştinţelor de bază din domeniul 
materiei drepturilor reale, parte a ramurii dreptului civil. Drepturile reale
sunt acele drepturi patrimoniale subiective, în temeiul cărora titularul lor
poate exercita anumite prerogative asupra unui bun determinat. 
Drepturile reale sunt aşadar raporturi juridice între oameni, cu privire la 
lucruri, putând a le fi atribuită o valoare bănească. Această materie stă la
baza însăşi a sistemului de drept civil, comportând asupra unor 
operaţiuni juridice şi implicit sociale de bază: vânzarea-cumpărarea de 
bunuri, patrimoniul şi proprietatea. Materia contractelor constituie 
completarea firească a materiei drepturilor reale, prezentând 
studentului cerinţele de formă şi fond ale actelor juridice prin care se 
realizează transferul drepturilor reale de la o persoană la alta. Cursul 
transmite studentului şi noţiunile de bază ale sistemului dreptului civil. 

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

Noţiuni introductive cu privire la sistemul dreptului civil. 
Noţiunea de drepturi reale.  

 2  Prelegere, dezbateri, 
explicatii, example, 
spete  Dreptul de proprietate: definiţie, conţinut, exercitare  2  

 Particularităţi ale dreptului de proprietate publică. Posesia 2  

 Dezmembrămintele dreptului de proprietate: introducere, dr. 
de uz, dr. de uzufruct  

4 

Dezmembrămintele dreptului de proprietate: dreptul de 
servitute

2  

 Apărarea dreptului de proprietate 2  

Publicitatea reală imobiliara 2  

Modalităţi de dobândire ale dreptului de proprietate   2 

Contracte civile, noţiuni introductive, caracteristici comune 4 

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


Contractul de vânzare-cumpărare  2 

Contractul de locaţiune  2  

Contracte speciale 2  
    
    

Bibliografie9   1. Corneliu BÂRSAN, ,,Convenţia Europeană a Drepturilor Omului", Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 
2005-2006
2. Corneliu BÂRSAN, „Drept civil. Drepturile reale principale", Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008
3. Francisc DEAK. , ,,Tratat  de drept civil. Contracte speciale", Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006
4. Valeriu STOICA, „Drept civil. Drepturi reale”, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2010  

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

 Relaţionarea materiei drepturilor reale cu celelalte materii 
din sistemul dreptului civil. Delimitarea de materia 
drepturilor de creanţă

 2  Prezentarea unor 
studii de caz si 
dezbaterea lor; 
explicatii, example, 
spete

Ilustrarea aplicaţiilor drepturilor reale prin prezentarea 
jurisprudenţei selective a instanţelor naţionale

 2 

Prezentarea jurisprudenţei CEDO cu privire la drepturile reale:
situaţia retrocedării proprietăţilor confiscate abuziv de 
către autorităţile regimului comunist în România

 4 

Particularităţi ale dreptului de proprietate publică. Servituţi 
speciale publice

 4 

 Aspecte ale concesiunii. Exemple  2   

 Transmiterea dreptului de proprietate şi a 
dezmembrămintelor sale prin acte mortis causa. Notiuni 
de drept succesoral. 

4    

 Contractul de vânzare-cumpărare imobiliar. Arendarea 4    

Donaţia. Contractul de comodat  2    

      
Bibliografie11   Notite de curs, Spete (materiale de seminar)  

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor de drept civil, materia drepturilor reale, cu care se confrunta 
institutiile din administratia publica romaneasca,.

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca  

10. Evaluare

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

10.4 Curs   Cunoasterea 
terminologiei aferente 
materiei
Intelegerea sistemului de
drept civil roman
Cunoasterea unor tipuri 
de contracte 

 Evaluare distribuita, doua parti  67% 

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



fundamentale din 
materia dreptului ciivil  

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:    Aplicarea 
cunostintelor dobandite 
la curs in analizarea unor 
spete de drept civil 
simplificate respectiv a 
unor exemple de 
contracte
Parcurgerea si analizarea 
unor prevederi din Codul 
Civil si a altor acte 
legislative relevante  

 Evaluare a activitatii pe parcurs 33%  

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Cunostinte de baza despre dreptul de proprietate si despre modurile de dobandire a drepturilor reale
  Cunostinte de baza despre contractul de vanzare-cumparare si contracte civile in general
 Cunostinte cu privire la proprietatea publica si la contractul de concesiune 

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect. dr. Caius Tudor Luminosu 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Lect. dr. Caius Tudor Luminosu 
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

3 2.6 Tipul de 
evaluare

 D 2.7 Regimul 
disciplinei

 DF 

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/practică

2

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

56  , din care: 3.5 
curs

28 3.6 activităţi aplicative 28

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei 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  10 
Tutoriat   
Examinări  10 
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  45 

3.8 Total ore pe semestru7  101 

3.9 Numărul de credite  4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

   IDENTIFICAREA ŞI APLICAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL ADMINISTRATIV, INCLUSIV INIŢIEREA
ŞI FORMULAREA DE PROPUNERI DE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU ADMINISTRATIVE 

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Studierea, înţelegerea şi dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor 
referitoare la dreptul de proprietate intelectuală sub cele două aspecte 
ale sale: drept de autor şi drept de proprietate industrială. Cunoştinţele 
de la această disciplină vor constitui fundamentul pregătirii juridice şi vor
facilita înţelegerea ştiinţelor juridice în domeniul proprietăţii intelectuale.

 În urma parcurgerii acestui curs studentul va cunoaşte şi va fi capabil să 
utilizeze adecvat noţiuni specifice disciplinei, să explice şi interpreteze 
conţinuturi teoretice şi practice ale disciplinei.. 

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

Noţiuni introductive în dreptul de proprietate intelectuală: 
Dreptul proprietăţii (definiţie, izvoare); Dreptul proprietăţii
intelectuale ca ramură de drept; Noţiunile de proprietate 
intelectuală, drepturi intelectuale şi drepturi asupra 
semnelor distinctive ale activităţii de comerţ; Perspectiva
istorică a proprietăţii intelectuale.  

 4  Prelegere, dezbateri, 
explicatii, example, 
spete  

Dreptul de autor: Definiţia dreptului de autor; Natura juridică 
a dreptului de autor; Subiectele dreptului de autor; 
Obiectul dreptului de autor; Categorii de opere protejate

4  

 Conţinutul dreptului de autor: Noţiunea de drepturi morale; 
Noţiunea de drepturi patrimoniale de autor; Limitele 
exercitării drepturilor de autor; Cesiunea drepturilor 
patrimoniale de autor; Principalele contracte de 
valorificare a drepturilor patrimoniale de autor; Reguli 
speciale de protecţie pentru unele categorii de opere ce 
poartă drepturi de autor; Drepturile conexe dreptului de 
autor şi drepturile sui generis ale fabricanţilor bazelor de 
date

8  

 Gestiunea şi apărarea drepturilor de autor: Gestiunea 
drepturilor patrimoniale de autor şi a drepturilor conexe; 
Organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor 
şi a drepturilor conexe; Apărarea drepturilor morale de 
autor; Apărarea drepturilor patrimoniale de autor

4 

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


Dreptul de proprietate industrială: Noţiunea de proprietate 
industrială; Protecţia invenţiilor, inventatorilor şi a 
titularilor de brevete de invenţie; Conţinutul dreptului de 
inventator; Protecţia topografiilor circuitelor integrate; 
Protecţia know-how-ului; Protecţia desenelor şi modelelor
industriale; Protecţia semnelor distinctive ale activităţii 
de comerţ, mărcile şi indicaţiile geografice

8  

   
  
 
 
  
  
  

    
    

Bibliografie9   1. Bodoaşcă T., Dreptul proprietăţii intelectuale, ediţia a II a, Ed. C.H. BECK, Bucureşti, 2007
2. Dănilă Cătuna L., Speriuşi-Vlad, A., Dreptul proprietăţii intelectuale. Caiet de seminar, Ed. C.H. BECK, Bucureşti, 
2011
3. Dominde N., R., Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed. C.H. BECK, Bucureşti, 2009
4. Gheorghiu Ghe., Cernat C., Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009
5. Macovei I., Dreptul proprietăţii intelectuale, ediţia a II a, Ed. C.H. BECK, Bucureşti, 2007
6. Macovei I., Tratat de drept al proprietăţii intelectuale, Ed. C.H. BECK, Bucureşti, 2010
7. Olteanu G., Dreptul proprietăţii intelectuale, ediţia a II a, Ed. C.H. BECK, Bucureşti, 2008

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

 Dreptul ce autor - instituţie juridică a dreptului civil. Izvoare 
interne şi internaţionale ale dreptului de autor

 4  Prezentarea unor 
studii de caz si 
dezbaterea lor; 
explicatii, example, 
spete

Obiectul dreptului de autor – creaţia intelectuală  4 

Conţinutul dreptului de autor: drepturi morale şi drepturi 
patrimoniale

 4 

Apărarea dreptului de autor  4 

Creaţia tehnică şi dreptul de inventator  2   

Principiile protectiei proprietăţii industriale. 4    

Contracte speciale în domeniul proprietăţii industriale: know –
how, consulting, franciză

4    

    
      
Bibliografie11   Notite de curs, Spete (materiale de seminar)  

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor de drept civil, materia drepturilor reale, cu care se confrunta 
institutiile din administratia publica romaneasca,.

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timisoara  

10. Evaluare

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



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

10.4 Curs

  Cunoasterea 
terminologiei aferente 
materiei
Intelegerea sistemului de
drept civil roman si 
situarea dreptului 
proprietatii intelectuale 
in raport cu acesta
Cunoasterea unor tipuri 
de contracte 
fundamentale din 
materia dreptului 
dreptului proprietatii 
intelectuale  

 Evaluare distribuita, doua parti  67% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:    Aplicarea 
cunostintelor dobandite 
la curs in analizarea unor 
spete de drept al 
proprietatii intelectuale  
simplificate respectiv a 
unor exemple de 
contracte
Parcurgerea si analizarea 
unor prevederi din Codul 
Civil si a altor acte 
legislative relevante  

 Evaluare a activitatii pe parcurs 33%  

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Cunostinte de baza despre proprietatea intelectuala si despre modurile de dobandire a drepturilor aferente
  Cunostinte de baza despre dreptul de autor


Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  DREPTUL MUNCII SI SECURTITATII SOCIALE 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect. dr. Gheorghe Pinteala 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Lect. dr. Gheorghe Pinteala 
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

3 2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

 DS 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  4  , din care:   3.2 
curs

2,5 3.3 seminar/laborator/ 
proiect/practică

1,5

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

56  , din care: 3.5 
curs

35 3.6 activităţi aplicative 21

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  20 
Tutoriat   
Examinări  10 
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  60 

3.8 Total ore pe semestru7  116 

3.9 Numărul de credite  4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

   IDENTIFICAREA ŞI APLICAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL 
ADMINISTRATIV, INCLUSIV INIŢIEREA ŞI FORMULAREA DE PROPUNERI DE ACTE NORMATIVE
ŞI/SAU ADMINISTRATIVE



Competenţe
transversale

  

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Cursul are ca scop transmiterea cunoştinţelor din domeniul materiei 
dreptului muncii şi prezentarea sistemului de securitate socială. Dreptul 
muncii, o ramură distinctă a sistemului dreptului român, are ca obiect 
reglementarea raporturilor de muncă ce iau naştere între angajaţi şi 
angajatori. În centrul materiei se afă contractele individuale şi colective 
de muncă, care constituie şi unul dintre obiectivele principale de studiu 
ale acestui curs. Un al doilea capitol de bază al acestui curs îl reprezintă 
rolul statului în raporturile de dreptul muncii. În acest context se va 
releva rolul şi importanţa dialogului social şi implicit al sindicatelor şi 
patronatelor.

 Urmând acest curs, studentul va avea cunoştinţe temeinice a sistemului 
contractelor de muncă şi al tuturor părţilor implicate în raporturile de 
muncă. 

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

Noţiuni introductive cu privire la ramura dreptului muncii.   2  Prelegere, dezbateri, 
explicatii, example, 
spete  

Principiile fundamentale ale dreptului muncii 2  

Contractul individual de muncă 6  

Contractul colectiv de muncă r 4 

Timpul de muncă. Timpul de odihnă 2  

Dialogul social. Rezolvarea confictelor de interese 4  
Rolul sindicatelor. Patronatele 3  

Prevederi de drept al Uniunii Europene în domeniul muncii şi 
securităţii sociale

4 

Elemente de procedură – jurisdicţia muncii 2 

  
  
  

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


    
    

Bibliografie9   1. Alexandru ŢICLEA, ,,Tratat de dreptul muncii", Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010
2. Roxana Radu, „Dreptul muncii", Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008
3. Alexandru ŢICLEA, ,,Codul muncii adnotat. Comentarii, acte normative, jurisprudenţă", Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2007

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare
 Raportul ramurii dreptului muncii cu alte ramuri de drept. 

Organizaţii şi tratate internaţionale în materia dreptului 
muncii

 3  Prezentarea unor 
studii de caz si 
dezbaterea lor; 
explicatii, example, 
spete

Exemplificarea în legislaţie şi jurisprudenţă a funcţionării 
principiilor fundamentale ale dreptului muncii

 2 

Speţe şi jurisprudenţă în dreptul muncii: încheierea 
contractului individual de muncă

 2 

Speţe şi jurisprudenţă în dreptul muncii: conţinutul 
contractului individual de muncă

 2 

Speţe şi jurisprudenţă în dreptul muncii: executarea 
contractului individual de muncă. Clauze speciale

 2   

Speţe şi jurisprudenţă în dreptul muncii: încetarea 
contractului individual de muncă

 2   

Speţe şi jurisprudenţă în dreptul muncii: timp de muncă, 
salarizare şi concedii

 2   

Speţe şi jurisprudenţă în dreptul muncii: răspunderea juridică  3   

Jurisprudenţa Uniunii Europene în materia dreptului muncii   3   

Bibliografie11   Notite de curs, Spete (materiale de seminar)  

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor din materia dreptului muncii cu care se confrunta institutiile 
din administratia publica romaneasca,.

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timisoara  

10. Evaluare

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

10.4 Curs

  Cunoasterea 
terminologiei aferente 
materiei
Intelegerea principalelor 
institutii de dreptul 
muncii
Cunoasterea functionarii 
contractului individual de
munca  

 Examen  67% 

10.5 Activităţi S:    Aplicarea  Evaluarea activitatii pe parcurs 33%  

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



aplicative cunostintelor dobandite 
la curs in solutionarea 
unor spete simplificate  
L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Cunostinte de baza despre ramura dreptului muncii
  Cunostinte de baza despre contractul individual de munca


Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Finante Publice 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.dr. Claudiu Albulescu 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf.dr. Claudiu Albulescu 
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

3  2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

 Obligatori
e 

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/practică  2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

 56  , din care: 3.5 
curs

 28 3.6 activităţi aplicative  28 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  4 
Tutoriat  2 
Examinări  6 
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale 50  

3.8 Total ore pe semestru7 106  

3.9 Numărul de credite  5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   Economie II 

4.2 de competenţe   Cunoştinţe elementare de matematică (la nivel de liceu) 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Amfiteatru, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.   

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  Sală cu proiector, tablă. 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  C1. Analiza multicriterială, folosind metode standard de evaluare a proceselor de 
asigurare a calității din structurile administrative 

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Formarea studentilor prin expunerea problematicii esentiale a finantelor 
publice într-o prezentare unitara si accesibila. Studentii de la specializarea 
Administratie Publica, se vor familiariaza cu notiunile de buget public, venituri 
si cheltuieli publice, deficit bugetar, datorie si imprumuturi publice. 

7.2 Obiectivele specifice
 Este o disciplina cu caracter aplicativ, unde se urmareste evaluarea structurii 

cheltuielilor si veniturilor publice, calculul principalelor categorii de taxe si 
impozite si evitarea dublei impuneri internationale.    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
 C I – Problematica fundamentala a finantelor publice: 

1.1. Notiuni introductive; 1.2. Politica financiara a statului
(fiscal-bugetara); 1.3. Aparatul financiar. 

 2   Prelegere susţinută 
de prezentări PPT, 
discuţii, explicaţii, 
exemplificări, 
comparatii 

 C II - Cheltuieli publice: 2.1. Natura si implicatiile 
cheltuielilor publice; 2.2. Clasificarea cheltuielilor 
publice; 2.3. Nivelul şi dinamica cheltuielilor publice. 

 2 

 C III - Veniturile publice: 3.1. Continutul, formele si factori
de influenta ai veniturilor publice; 3.2. Clasificarea 
veniturilor publice; 3.3. Indicatorii de nivel si dinamica ai 
veniturilor publice. 

 2 

 C IV – Impozitele: 4.1. Notiunea de impozit, trasaturile si 
caracteristicile impozitelor; 4.2. Elemente comune ale 
impozitelor; 4.3. Clasificarea impozitelor. 

 2 

 C V – Fiscalitatea: 5.1. Elemente generale ale impunerii; 
5.2. Evitarea dublei impuneri; 5.3. Regimuri de 
impozitare. 

2  

 C VI – Implicatii ale fiscalitatii: 6.1. Presiunea fiscala; 6.2.
Curba Laffer; 6.3. Incidenta impozitelor si evaziunea 
fiscala. 

 2 

 C VII – Deficitul bugetar: 7.1. Conceptul de deficit bugetar
si evolutia sa in Romania; 7.2. Factorii economici ce 
favorizează apariţia deficitului bugetar; 7.3. Efectele 
deficitului bugetar; 7.4. Rezultate ale minimizării 
deficitului bugetar; 7.5. Politica bugetara a Romaniei in 
context european. 

 2 

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 C VIII – Imprumuturile bugetare si datoria publica: 8.1.
Finantarea deficitelor bugetare; 8.2. Structura datoriei 
publice. 

 2 

 C IX – Sistemul bugetar (1): 9.1. Conceptul de buget; 9.2.
Principii bugetare.  

 2 

 C X – Sistemul bugetar (2): 10.1. Componentele 
sistemului bugetar; 10.2. Procesul bugetar si executia 
bugetara. 

 2 

 C XI – Bugetele locale si bugetele asigurarilor sociale: 
11.1. Bugetele locale; 11.2. Bugetele asigurarilor sociale.

 2 

 C XII – Finantele institutiilor publice: 12.1. Bugetele de 
venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice; 12.2. 
Proiectele de investiţii adoptate de instituţiile publice. 

 2 

 C XIII – Trezoreria publica: 13.1. Conceptul de trezorerie 
publica; 13.2. Functiile trezoreriei publice. 

 2 

 C XIV - Recapitulare si discutarea subiectelor de 
examen. 

 2 

Bibliografie9   1. Văcărel, I. (coordonator), Finanţe publice” Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007
2. Duran V., Finanţe publice, Editura Eurostampa, Timişoara, 2004
3. Duran V. (coordonator), Buget şi trezorerie, Editura Eurostampa, Timişoara, 2004
4. Moşteanu, T., Finanţe Publice , Editura Universitară, Bucureşti 2005
5. Catinianu, F., Finante Publice, Editura Marineasa, Timişoara, 2002
6. Albulescu, C.T., Finante Publice – suport de curs, 2014  

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare
Aplicatii structura venituri si cheltuieli  2  Reluarea 

conceptelor, 
postarea formulelor,
rezolvare de aplicatii
la tabla.      

Aplicatii impozite directe, inclusiv impozitul pe venitul global  10 
 Aplicatii impozite indirecte 6  
 Aplicatii evitarea dublei impuneri internationale 2  

 Referate pe temele discutate la curs, redactate in scopul 
exemplificarii pe baza datelor statistice a structurii 
finantelor publice in Romania, coparativ cu alte state.  

8   Expunere tema, 
discutii, întrebari 

      
      
      
      

Bibliografie11   1. Duran V., Finanţe publice, Editura Eurostampa, Timişoara, 2004
2. Moşteanu, T., Finanţe Publice , Editura Universitară, Bucureşti 2005
3. Catinianu, F., Finante Publice, Editura Marineasa, Timişoara, 2002
4. Albulescu, C.T., Finante Publice – suport de curs, 2014 

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este in acord cu legea finantelor publice, codul fiscal si structura sistemului financiar 
din Romania. Conceptele studiate sunt folosite in practica finantelor publice. 

10. Evaluare

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

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



10.4 Curs
  Subiecte teoretice si 
aplicatii.  

 Examen scris si/sau oral. 60%  

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:    Referate, teste, 
aplicatii si participare 
activa la seminarii.  

 Prezentare referate, raspunsuri, teste 
scrise, rezolvare de aplicatii la tabla. 

40%  

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Obtinerea notei 5 are loc in urma asimilarii informatiilor principale care ajuta studentii sa inteleaga 
conceptele de baza asociate finantelor publice. Indeplinirea standardului minim este verificata atat prin 
evaluare pe parcurs cat si prin examinarea finala.      

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  COMUNICAREA IN ADMINISTRATIA PUBLICA 

2.2 Titularul activităţilor de curs  As. Dr. Cosmin Baias 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  As. Dr. Cosmin Baias
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

3 2.6 Tipul de 
evaluare

 D 2.7 Regimul 
disciplinei

 DS 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  3  , din care:   3.2 
curs

1 3.3 seminar/laborator/ 
proiect/practică

2

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

42  , din care: 3.5 
curs

14 3.6 activităţi aplicative 28

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat   
Examinări   10
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  40 

3.8 Total ore pe semestru7  82 

3.9 Numărul de credite  4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

 Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  COMUNICAREA ORALĂ ŞI SCRISĂ, ÎN LIMBA PROGRAMULUI DE STUDII ŞI ÎNTR-O LIMBĂ DE 
CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ, A UNOR MESAJE STRUCTURATE REFERITOARE LA O 
PROBLEMĂ DATĂ DIN SPECIALITATE

 . IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ADMINISTRAŢIA 
PUBLICĂ, ÎN MOD COOPERANT, FLEXIBIL ŞI EFICIENT 



Competenţe
transversale

  

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 Obiectivele disciplinei sunt acelea de a dezvolta competenţe şi 
cunoştinţe în scopul comunicării eficace şi eficiente în administraţia 
publică, de  a consolida şi lărgi cunoştinţele de redactare a genurilor 
profesionale şi de a familiariza studenţii cu tipurile de documente 
instituţionale. Rezultatele învăţării sunt: a) capacitatea de a utiliza 
competenţele dobândite în diferite situaţii de comunicare instituţională; 
b) capacitatea de a utiliza corect limba română în cele mai diverse 
situaţii de comunicare scrisă instituţională

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

Documente specifice în administraţia publica: Intocmirea şi 
redactare: principii si normative. Paragraful si ansamblul 
textului.

 4 Prelegere, dezbateri,
explicatii, example  

Textul profesional intrainstituţional: Nota interna si 
scrisoarea. Raportul

4 

Textul profesional interinstituţional: Nota externa, anuntul. 
Scrisoarea de promovare. Propunerea de proiect  .

6 

 
  
  
  
 
 
  
  
  

    
    

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


Bibliografie9  1. Mioara Avram, Ortografie pentru toţi, Editura Litera, Bucuresti, 2002. Disponibilă în format digital 
la Pruteanu.ro
2. Rodica M Cândea, Dan Cândea, Comunicare Managerială Aplicată, Editura Expert, Bucureşti, 1996. 
3. Angela Bidu-Vrănceanu, Lexic comun, lexic specializat, Editura Metropol, Bucureşti, 2002. Disponibilă în format 
digital la: http://www.scribd.com/doc/12691306/Angela-Vranceanu-Lexic-Comun-Lexic-Specializat
4. D. Newson si B. Carrell, Redactarea materialelor de relatii publice, Polirom, Iasi, 2004.
5. Ion-Ovidiu Pânişoară, Comunicarea eficientă, Polirom, Iasi, 2008.
6. Rodica Superceanu, Genuri profesionale în administraţia publică, ed. Politehnica, Timişoara, 2006

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare
1. Redactarea textului: analiza si studiu de caz 2  Prezentarea unor 

studii de caz si 
dezbaterea lor; 
explicatii, example.

2. Redactarea textului: intocmirea pragrafaului si a textului  4 

3. Nota internă  2 

4. Scrisoarea interdepartamentala  2 

5. Raportul şi scrisoarea raport  4   

6. Nota externă  2   

7. Anuntul  2   
8. Scrisoarea de promovare  2   
9. Propunerea de proiect   8   

Bibliografie11  1. Mioara Avram, Ortografie pentru toţi, Editura Litera, Bucuresti, 2002. Disponibilă în format digital 
la Pruteanu.ro
2. Rodica M Cândea, Dan Cândea, Comunicare Managerială Aplicată, Editura Expert, Bucureşti, 1996. 
3. Angela Bidu-Vrănceanu, Lexic comun, lexic specializat, Editura Metropol, Bucureşti, 2002. Disponibilă în format 
digital la: http://www.scribd.com/doc/12691306/Angela-Vranceanu-Lexic-Comun-Lexic-Specializat
4. D. Newson si B. Carrell, Redactarea materialelor de relatii publice, Polirom, Iasi, 2004.
5. Ion-Ovidiu Pânişoară, Comunicarea eficientă, Polirom, Iasi, 2008.
6. Rodica Superceanu, Genuri profesionale în administraţia publică, ed. Politehnica, Timişoara, 2006.

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor de comunicare interna si externa cu care se confrunta 
institutiile din administratia publica romaneasca si activitatea pe care acestea o desfasoara.

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din 
strainatate, cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de 
Vest Timisoara, Universitatea din Goteborg, School of Public Administration, Suedia, The Russian 
Academy of Public Administration, Russian Institute of Public Administration and International 
Management, University of Manchester, Manchester Business School. 

10. Evaluare

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

10.4 Curs
  

  

 Evaluare distribuita  50% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:     Activitate pe parcurs  50% 

L:          

P:          

Pr:            
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)





9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  MEDIEREA IN LIMBI STRAINE 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect. Dr. Marion Cohen-Vida
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  As. Dr. Mihaela Visky
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

3 2.6 Tipul de 
evaluare

 D 2.7 Regimul 
disciplinei

 DS 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  3  , din care:   3.2 
curs

1 3.3 seminar/laborator/ 
proiect/practică

2

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

42  , din care: 3.5 
curs

14 3.6 activităţi aplicative 28

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat   
Examinări   10
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  40 

3.8 Total ore pe semestru7  82 

3.9 Numărul de credite  4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

 Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  COMUNICAREA ORALĂ ŞI SCRISĂ, ÎN LIMBA PROGRAMULUI DE STUDII ŞI ÎNTR-O LIMBĂ DE 
CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ, A UNOR MESAJE STRUCTURATE REFERITOARE LA O 
PROBLEMĂ DATĂ DIN SPECIALITATE

 . IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ADMINISTRAŢIA 
PUBLICĂ, ÎN MOD COOPERANT, FLEXIBIL ŞI EFICIENT 



Competenţe
transversale

  

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 Dezvoltarea capacităţii de identificare şi analiză a particularităţilor 
lexicale, gramaticale şi pragmatice ale textului specializat. 

 Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a terminologiei de specialitate.
 Dezvoltarea competenţei de comunicare în limbaje de specialitate.
 Dezvoltarea competenţei individuale, a adaptabilităţii la situaţii 

profesionale şi a creativităţii

7.2 Obiectivele specifice
 În urma parcurgerii disciplinei, studenţii vor fi capabili să analizeze 

particularităţile limbajului specializat şi să producă structuri specifice 
limbajului specializat din diferite domenii.  

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
Capitolul I- Introducere in studiul limbajelor de specialitate.  1 Prelegere, dezbateri,

explicatii, example  Capitolul II- Structura lexicala a limbajelor specializate 2 
Capitolul III- Structura gramaticala a limbajelor de 

specialitate.
6 

Capitolul IV- Dimensiunea pragmatica a limbajelor de 
specialitate

5 

  
  
  
 
 
  
  
  

    
    

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


Bibliografie9  1. Chiş, Dorina, Cuvânt şi termen, Timişoara, Ed. Augusta, 2001;
2   Kocourek, R, La langue française de la technique et de la science, Wiesbaden, Oscar Brandstetter Verlag Gmbh 
& Co, 1982
3.  Miclau, P., Cuniţa, A., Cristea, T. , Galaţanu, O., Draghicescu, J., Introduction à l’étude des langues de spécialité, 
Bucureşti, 2

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare
Structuri semantice specifice limbajelor de specialitate 4  Prezentarea unor 

studii de caz si 
dezbaterea lor; 
explicatii, example.

Lexic fundamental/vs./ lexic ştiinţific şi tehnic  4 

Derivare paradigmatică /vs./ derivare sintagmatică în 
limbajele specializate

 4 

Funcţii specifice ale limbajelor specializate – texte 
reprezentative

 4 

Structura frazei specializate-modele de analiza  4   
Tipologia discursului specializat  4   

Analiza pragmatica a corespondenţei administrative  4   

   
    

Bibliografie11  1. Chiş, Dorina, Cuvânt şi termen, Timişoara, Ed. Augusta, 2001;
2   Kocourek, R, La langue française de la technique et de la science, Wiesbaden, Oscar Brandstetter Verlag Gmbh 
& Co, 1982
3.  Miclau, P., Cuniţa, A., Cristea, T. , Galaţanu, O., Draghicescu, J., Introduction à l’étude des langues de spécialité, 
Bucureşti, 2.

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor de comunicare interna si externa cu care se confrunta 
institutiile din administratia publica romaneasca si activitatea pe care acestea o desfasoara.

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din 
strainatate, cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de 
Vest Timisoara, Université de Montreal (maîtrise en linguistique, option « Linguistique appliquée : 
terminologie »), Université Paris VII (maîtrise Langues appliquées, Conception de documentation 
multilingue et multimedia), Institut Libre Marie Haps, Bruxelles  

10. Evaluare

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

10.4 Curs
  

  

 Evaluare distribuita  50% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:     Activitate pe parcurs  50% 

L:          

P:          

Pr:            
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)





9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  MARKETING 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof. Dr. Monica Izvercian
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  As. Dr. Larisa Ivascu
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

3 2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

 DC 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  4  , din care:   3.2 
curs

2 3.3 seminar/laborator/ 
proiect/practică

2

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

56  , din care: 3.5 
curs

28 3.6 activităţi aplicative 28

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  5 
Tutoriat   
Examinări   10
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  30 

3.8 Total ore pe semestru7  86 

3.9 Numărul de credite  4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

 Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  UTILIZAREA CONCEPTELOR ŞI PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCŢIONARE A STRUCTURILOR ADMINISTRATIVE PENTRU INSERŢIA PROFESIONALĂ ÎN 
INSTITUŢII PUBLICE ŞI/SAU PRIVATE

 . APLICAREA INSTRUMENTELOR STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ

 ADMINISTRAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DIN DOMENIU, CU RESPECTAREA ETICII ŞI 
DEONTOLOGIEI PROFESIONALE



Competenţe
transversale

  

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 Scopul acestei discipline este de a prezenta intr-o maniera sintetica 
elementele fundamentale, conceptele si mijloacele de marketing asa 
cum se practica ele astazi. Conceptul de marketing, studiul pietei si a 
celorlalti participanti, strategiile de marketing, problemele de organizare
si control, sunt principalele teme abordate. Contribuţia procentualǎ a 
disciplinei la cultivarea liniilor de competente si cunostinte 
fundamentale (legislatie, economie, management si marketing  -  este 
de 0,766%.

7.2 Obiectivele specifice 

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
Notiuni introductive: Conceptul de marketing, demersuri in 

marketing.
 2 Prelegere, dezbateri,

explicatii, example  
Comportamentul cumparatorului: Procesul deciziei de 

cumparare ; factorii explicativi ai comportamentului 
cumparatorului

8 

Studiul de piata si sisteme de informatii in marketing: 
elaborarea stidiului sau cercetarii de marketing; 
activitatea preparatorie si studiul de piata; sistem de 
informatii in marketing.

10 

Piata: Notiuni despre piata ; previziunea de vanzari 4 
Clientela intreprinderii: Piata industriala; piata de distributie  4 

  
  
 
 
  
  
  

    

    

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


Bibliografie9  IZVERCIAN M., Elemente de Marketing, Ed. Solness Timişoara, 2002;
2. IZVERCIAN M., Marketing, Ed. Eurobit, 2006;
3. AMEREIN, P. BARCZYN, D., EVRARD, R., ROHARD, F., SIBAUD, B., WEBER, P., Marketing, strategies et practique, 
Ed. Nathan, 2000
4. KOTLER, R.A., si altii, Strategic Marketing Problems, 4- editie, Ed Boston, Allyn and Bacon Inc., 2002

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

1. Noţiuni introductive – termeni cheie, iniţializare cu 
limbajul de marketing

2  Prezentarea unor 
studii de caz si 
dezbaterea lor; 
explicatii, example.

2. Business-games : „Cine are nevoie si de ce”  2 

3. Elemente teoretice privind realizarea unui studiu de piaţă  2 

4. Simularea unui studiu de piaţă -  Întocmirea unui 
chestionar

 2 

5. Prelucrare statistica a datelor studiului de piata (SPSS)  6   

6. Teste şi probleme de marketing: “Determinare cotei 
relative de piata”

 4   

7. Implementarea si utilizarea sistemului CRM  10   
   
    

Bibliografie11  IZVERCIAN M., Elemente de Marketing, Ed. Solness Timişoara, 2002;
2. IZVERCIAN M., Marketing, Ed. Eurobit, 2006;
3. AMEREIN, P. BARCZYN, D., EVRARD, R., ROHARD, F., SIBAUD, B., WEBER, P., Marketing, strategies et practique, 
Ed. Nathan, 2000
4. KOTLER, R.A., si altii, Strategic Marketing Problems, 4- editie, Ed Boston, Allyn and Bacon Inc., 2002.

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor de marketing cu care se confrunta institutiile din administratia 
publica romaneasca si activitatea pe care acestea o desfasoara.

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din 
strainatate, cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de 
Vest Timisoara, Universyty Tennessee, Knoxville SUA, Unversitatea ARTOIS Paris Franta, Institutul 
Politehnic Catalonya Barcelona Spania, Universitatea Tehnica Nantes 

10. Evaluare

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

10.4 Curs
  

  

 Evaluare distribuita  

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:     Activitate pe parcurs   

L:          

P:          

Pr:            
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)





9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  EDUCATIE FIZICA 3 

2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Asist.univ.drd. Gabriela GUI BACHNER
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

3 2.6 Tipul de 
evaluare

 D 2.7 Regimul 
disciplinei

 DC 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  1  , din care:   3.2 
curs

3.3 seminar/laborator/ 
proiect/practică

1

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

14  , din care: 3.5 
curs

3.6 activităţi aplicative 14

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   
Tutoriat  5 
Examinări  10 
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  15 

3.8 Total ore pe semestru7  29 

3.9 Numărul de credite  1 

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 activităţilor 
practice

  Facilitati sportive 

6. Competenţe specifice acumulate
1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



Competenţe
profesionale8

   


Competenţe
transversale

 . 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

  îmbinarea armonioasă a activităţii intelectuale şi fizice;
 acomodarea pentru practicarea sistematică în mod independent a 

exerciţiului fizic,
 îmbunătăţirea stării de sănătate fizică şi eliminarea stresului;
 contribuţie activă la fenomenul de socializare în rândul studenţilor prin 

participarea la competiţii studenţeşti;
 formarea unor deprinderi de disciplină şi punctualitate;
 Contribuţia procentualǎ a disciplinei la cultivarea liniilor de competente 

si cunoştinţe fundamentale (comunicare si lucru in echipa) este de 
0,442%. 

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
   
 
 

r  
  
  
  
 
 
  
  
  

    
    
Bibliografie9   

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.
9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

 - competiţii şi campionate pe ramuri sportive  7  Practicarea 
exerciţiului fizic prin 
opţiunea exprimată 
către una din 
următoarele ramuri 
de sport: aerobic, 
baschet, culturism, 
fotbal, handbal, 
fitness, jogging, 
tenis de câmp, volei,
înot, în cadrul căreia 
se realizează 
pregătirea 
organismului pentru 
efort, însuşirea 
tehnică pe ramuri 
sportive, practicarea
ei în mod integral şi 
exerciţii de 
îmbunătăţire a 
capacităţii de efort

- practicarea independentă  7 

  
  

    
    
    
   
    

Bibliografie11  1. Îndrumătoare metodice pe ramuri sportive ale cadrelor didactice din U.P.T.
2. Îndrumător metodic – M. Popescu, A.S.E Bucureşti   

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timisoara  

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 Activităţi 
aplicative 

S:    - participarea 
sistematică la lecţii

 Evaluarea distribuita 100%  

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  participarea sistematică la lecţii

10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



 calificativ admis sau respins 

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  PRACTICA (90 ore) 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Lect. dr. Caius Tudor Luminosu (coordonator)
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

3,4 2.6 Tipul de 
evaluare

 C 2.7 Regimul 
disciplinei

 DF 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  0  , din care:   3.2 
curs

3.3 seminar/laborator/ 
proiect/practică

1

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

0  , din care: 3.5 
curs

3.6 activităţi aplicative

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   
Tutoriat   
Examinări   
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale   

3.8 Total ore pe semestru7  0 

3.9 Numărul de credite  6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  

6. Competenţe specifice acumulate
1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



Competenţe
profesionale8

   


Competenţe
transversale

 . 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

 Familiarizarea cu organizarea şi activităţile instituţiilor administraţiei 
publice.

 Familiarizarea cu cultura şi climatul instituţiei. 
 Cunoaşterea situaţiilor de comunicare şi mediere a comunicării în 

instituţiile  în care se efectuează practica. 
 Formarea capacităţilor de comunicare necesare în cadrul unui serviciu 

specializat.


7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
   
 
 

r  
  
  
  
 
 
  
  
  

    
    
Bibliografie9   

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.
9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare
    1. Studiul 

organigramei 
instituţiei;
2. Observarea, 
analiza şi sinteza 
relaţiilor de 
cooperare ale 
instituţiei cu 
structuri similare, 
regionale şi 
internaţionale;
3. Observarea 
activităţii de 
adoptare şi aplicare 
a actelor;
4. Observarea 
modului de 
administrare a 
patrimoniului  
instituţiilor publice;
5. Studiul 
relaţiilor de 
parteneriat între 
sectorul public şi cel 
privat;
       6.     
Participarea la 
pregătirea şi 
desfăşurarea 
şedinţelor; 
valorificarea 
rezultatelor;
7.    Redactarea 
documentelor 
interne ale 
instituţiei.

  
  
  

    
    
    
   
    

Bibliografie11  

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Practica are ca scop familiarizarea cu institutiile administrative ale statului si activitatea pe care acestea o 
desfasoara.

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timisoara  

10. Evaluare

10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



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

10.4 Curs
  

  

   

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:       

L:          

P:          

Pr:   efectuarea unui 
stagiu de pratica      

 Colocviu 100%  

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 
stăpânirea lui)

  La sfârşitul stagiului de practică studenţii vor prezenta un dosar care va cuprinde ca acte doveditoare ale
efectuarii stagiului de practica, următoarele documente:

 Un calendar pe zile în care vor fi consemnate toate activităţile efectuate;
 Raport detaliat cu descrierea activităţilor prestate şi evaluarea competenţelor dobândite pe parcursul 

stagiului de practică;


Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  FISCALITATE 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof. Dr. Vasile Duran
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  As. Dr. Dan Duran
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

4 2.6 Tipul de 
evaluare

 D 2.7 Regimul 
disciplinei

 DS 

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/practică

2

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

56  , din care: 3.5 
curs

28 3.6 activităţi aplicative 28

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat   
Examinări   10
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  60 

3.8 Total ore pe semestru7  116 

3.9 Numărul de credite  4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

 Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  UTILIZAREA CONCEPTELOR ŞI PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCŢIONARE A STRUCTURILOR ADMINISTRATIVE PENTRU INSERŢIA PROFESIONALĂ ÎN 
INSTITUŢII PUBLICE ŞI/SAU PRIVATE

 . . IDENTIFICAREA ŞI APLICAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL 
ADMINISTRATIV, INCLUSIV INIŢIEREA ŞI FORMULAREA DE PROPUNERI DE ACTE NORMATIVE
ŞI/SAU ADMINISTRATIVE



Competenţe
transversale

  

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 Formarea studenţilor prin expunerea problematicii esenţiale a 
problematicii fiscalităţii într-o prezentare unitară şi accesibilă.

7.2 Obiectivele specifice 

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

Sistemul fiscal. Trăsături. Structură. Metode.  2 Prelegere, dezbateri,
explicatii, example  Obligaţia şi creanţa fiscală 4 

Aparatul fiscal. 3 
Impozitele indirecte 3 
Impozitele directe  4 

Obligaţiile sociale  5 

Presiunea şi evaziunea fiscală  2 

Teoria şi practica armonizării fiscale cu legislaţia europeană  5

 
  
  
  

    
    

Bibliografie9  1. Duran V., Fiscalitate. Concepte. Metode:practici, Editura Eurostampa, Timişoara, 2008
2. Duran V., Finanţe publice, Editura Eurostampa, Timişoara, 2004
3. V. Duran şi colab., Buget şi trezorerie, Editura Eurostampa, Timişoara, 2004

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.
9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


1. Studii de caz privind nivelul, structura şi dinamica 
impozitelor şi taxelor

4  Prezentarea unor 
studii de caz si 
dezbaterea lor; 
explicatii, example.

2. Studii de caz privind titlul de creanţă, răspunderea, 
executarea silită”

 3 

3. Studii de caz privind Aparatul Central Fiscal, teritorial, 
exercitarea controlului

 3 

4. Studii de caz privind TVA, taxele speciale  3 
5. Studii de caz privind impozitele directe  5   

6. Studii de caz privind contribuţiile la asigurările sociale, 
fondul de şomaj, asigurările sociale de sănătate

 4   

7. Studii de caz privind evaziunea fiscală  4   

8. Studii de caz privind politica fiscală şi sfera armonizării 2   

    

Bibliografie11  1. Duran V., Fiscalitate. Concepte. Metode:practici, Editura Eurostampa, Timişoara, 2008
2. Duran V., Finanţe publice, Editura Eurostampa, Timişoara, 2004
3. V. Duran şi colab., Buget şi trezorerie, Editura Eurostampa, Timişoara, 2004

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor de fiscalitate cu care se confrunta institutiile din administratia 
publica romaneasca si activitatea pe care acestea o desfasoara.

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din 
strainatate, cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de 
Vest Timisoara, L’ecole Polytechnique Paris, MIT SUA : Massachussetts Institute of Technology  

10. Evaluare

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

10.4 Curs
  

  

 Evaluare distribuita 67% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:     Activitate pe parcurs  33% 

L:          

P:          

Pr:            
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)





Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Eugenia Grecu
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Conf. Dr. Eugenia Grecu
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

4 2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

 DS 

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/practică

2

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

56  , din care: 3.5 
curs

28 3.6 activităţi aplicative 28

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat   
Examinări   10
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  50 

3.8 Total ore pe semestru7  106 

3.9 Numărul de credite  4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

 Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

 IDENTIFICAREA ŞI APLICAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL 
ADMINISTRATIV, INCLUSIV INIŢIEREA ŞI FORMULAREA DE PROPUNERI DE ACTE NORMATIVE
ŞI/SAU ADMINISTRATIVE

  ADMINISTRAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DIN DOMENIU, CU RESPECTAREA ETICII ŞI 
DEONTOLOGIEI PROFESIONALE



Competenţe
transversale

  

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 Obiectivele specifice ale disciplinei sunt: Dobândirea de către studenţi a 
unor cunoştinţe, competenţe şi abilităţi  de contabilitate a instituţiilor 
publice, cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, 
patrimoniul aflat in administrare, precum si pentru intocmirea contului 
general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de 
executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale, 
precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale.

7.2 Obiectivele specifice 

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

1. Obiectul contabilităţii publice: Sistemul bugetar. Clasificaţia
bugetară. Ordonatorii de credite. Procedura bugetară.

 4 Prelegere, dezbateri,
explicatii, example  

2. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice:
Dispoziţii generale. Documente justificative şi registre de 
contabilitate. Tipuri de instituţii publice româneşti. 
Clasificarea instituţiilor publice

2 

3. Aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare: 
Reglementări generale. Componenţa Situaţiilor 
Financiare.

2 

4. Organizarea contabilităţii patrimoniului: Particularităţi 
privind patrimoniul instituţiei publice. Organizarea    şi    
desfăşurarea    controlului financiar preventiv

2 

5. Contabilitatea capitalurilor instituţiilor publice: 
Contabilitatea capitalurilor proprii. Contabilitatea 
împrumuturilor şi datoriilor asimilate

 2 

6. Contabilitatea activelor fixe deţinute de instituţiile publice: 
Contabilitatea activelor fixe necorporale. Contabilitatea 
activelor fixe corporale. Contabilitatea activelor fixe 
financiare

 2 

7. Contabilitatea stocurilor: Contabilitatea stocurilor 
destinate utilizării în procesul de producţie. Stocuri 
rezultate în urma unui proces de producţie

 2 

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


8. Contabilitatea relaţiilor cu terţii: Particularităţi ale relaţiilor 
instituţiilor publice cu terţii. 8.2. Organizarea contabilităţii
relaţiilor cu terţii (Contabilitatea relaţiilor cu furnizorii,cu 
clienţii, Contabilitatea efectelor comerciale, 
Contabilitatea decontărilor cu personalul, Contabilitatea 
contribuţiilor la asigurări sociale, protecţia socială şi 
asimilate, Creanţe şi datorii fiscale, Decontări-fonduri de 
la Comunitatea Europeană - PHARE, ISPA, SAPARD)

 4

9.Contabilitatea trezoreriei instituţiilor publice: Caracteristici 
ale trezoreriei. Contabilitatea încasărilor şi plăţilor 
efectuate prin conturi la trezoreria statului şi bănci. 
Contabilitatea mijloacelor băneşti în numerar. 
Contabilitatea altor valori de trezorerie

 2

10. Contabilitatea cheltuielilor instituţiilor publice: Conceptul 
de cheltuieli ale instituţiilor publice. Momentul 
recunoaşterii cheltuielilor. Conţinutul grupelor de 
cheltuieli. Structura conturilor de cheltuieli. Fazele 
efectuării cheltuielilor

 2 

11.Contabilitatea veniturilor instituţiilor publice: Conceptul de
venituri şi finanţări. Conţinutul grupelor de venituri. 
Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu 
destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială. 
Structura conturilor de venituri

 2 

12. Inventarierea  patrimoniului: Rolul inventarierii. Etapele 
inventarierii. Particularităţi ale inventarierii în instituţiile 
publice

 2 

    
    

Bibliografie9  1.Grecu Eugenia, Fundamente ale contabilităţii instituţiilor publice, Editura SOLNESS, Timişoara, 2009
2. Ionescu, L., Contabilitatea instituţiilor din administraţia publică locală, Editura Economică, 2002.
3.Gisberto-Chitu, A. (coord.),Contabilitatea institutiilor publice dupa noul sistem contabil, Editura IRECSON,2005

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

1. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice 2  Prezentarea unor 
studii de caz si 
dezbaterea lor; 
explicatii, example.

2. Aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare. 
Organizarea contabilităţii patrimoniului”

 2 

3. Contabilitatea capitalurilor instituţiilor publice  2 

4. Contabilitatea activelor fixe deţinute de instituţiile publice  2 

5. Contabilitatea stocurilor l  4   

6. Contabilitatea relaţiilor cu terţii  4   

7. Contabilitatea trezoreriei instituţiilor publice  4   

8. Contabilitatea cheltuielilor instituţiilor publice  4   

9. Contabilitatea veniturilor instituţiilor publice  4   

Bibliografie11  1.Grecu Eugenia, Fundamente ale contabilităţii instituţiilor publice, Editura SOLNESS, Timişoara, 
2009
2. Ionescu, L., Contabilitatea instituţiilor din administraţia publică locală, Editura Economică, 2002.
3.Gisberto-Chitu, A. (coord.),Contabilitatea institutiilor publice dupa noul sistem contabil, Editura IRECSON,2005

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



  Continutul disciplinei este aliniat problemelor de contabilitate cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca si activitatea pe care acestea o desfasoara.

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din 
strainatate, cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de 
Vest Timisoara, York University, Faculty of Liberal Arts and Professional Studies, School of Public Policy 
and Administration Toronto, Ontario, Canada, University of Ottawa- Faculty of Social Sciences-School of 
Political Studies, Ottawa, Canada, Central Michigan University, Liberal and Fine Arts Political Science: 
Public Administration, Mount Pleasant, Michigan, SUA.

10. Evaluare

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

10.4 Curs
  

  

 Examen 67% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:     Activitate pe parcurs  33% 

L:          

P:          

Pr:            
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)





Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  GESTIUNEA FINANCIAR-CONTABILĂ A INSTITUŢIILOR PUBLICE
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Eugenia Grecu
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Conf. Dr. Eugenia Grecu
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

4 2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

 DS 

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/practică

2

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

56  , din care: 3.5 
curs

28 3.6 activităţi aplicative 28

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat   
Examinări   10
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  50 

3.8 Total ore pe semestru7  106 

3.9 Numărul de credite  4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

 Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

 IDENTIFICAREA ŞI APLICAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL 
ADMINISTRATIV, INCLUSIV INIŢIEREA ŞI FORMULAREA DE PROPUNERI DE ACTE NORMATIVE
ŞI/SAU ADMINISTRATIVE

  ADMINISTRAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DIN DOMENIU, CU RESPECTAREA ETICII ŞI 
DEONTOLOGIEI PROFESIONALE



Competenţe
transversale

  

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 Obiectivele specifice ale disciplinei sunt: Dobândirea de către studenţi a 
unor cunoştinţe, competenţe şi abilităţi  de contabilitate a instituţiilor 
publice, cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, 
patrimoniul aflat in administrare, precum si pentru intocmirea contului 
general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de 
executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale, 
precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale.

7.2 Obiectivele specifice 

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

1. Obiectul contabilităţii publice: Sistemul bugetar. Clasificaţia
bugetară. Ordonatorii de credite. Procedura bugetară.

 4 Prelegere, dezbateri,
explicatii, example  

2. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice:
Dispoziţii generale. Documente justificative şi registre de 
contabilitate. Tipuri de instituţii publice româneşti. 
Clasificarea instituţiilor publice

2 

3. Aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare: 
Reglementări generale. Componenţa Situaţiilor 
Financiare.

2 

4. Organizarea contabilităţii patrimoniului: Particularităţi 
privind patrimoniul instituţiei publice. Organizarea    şi    
desfăşurarea    controlului financiar preventiv

2 

5. Contabilitatea capitalurilor instituţiilor publice: 
Contabilitatea capitalurilor proprii. Contabilitatea 
împrumuturilor şi datoriilor asimilate

 2 

6. Contabilitatea activelor fixe deţinute de instituţiile publice: 
Contabilitatea activelor fixe necorporale. Contabilitatea 
activelor fixe corporale. Contabilitatea activelor fixe 
financiare

 2 

7. Contabilitatea stocurilor: Contabilitatea stocurilor 
destinate utilizării în procesul de producţie. Stocuri 
rezultate în urma unui proces de producţie

 2 

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


8. Contabilitatea relaţiilor cu terţii: Particularităţi ale relaţiilor 
instituţiilor publice cu terţii. 8.2. Organizarea contabilităţii
relaţiilor cu terţii (Contabilitatea relaţiilor cu furnizorii,cu 
clienţii, Contabilitatea efectelor comerciale, 
Contabilitatea decontărilor cu personalul, Contabilitatea 
contribuţiilor la asigurări sociale, protecţia socială şi 
asimilate, Creanţe şi datorii fiscale, Decontări-fonduri de 
la Comunitatea Europeană - PHARE, ISPA, SAPARD)

 4

9.Contabilitatea trezoreriei instituţiilor publice: Caracteristici 
ale trezoreriei. Contabilitatea încasărilor şi plăţilor 
efectuate prin conturi la trezoreria statului şi bănci. 
Contabilitatea mijloacelor băneşti în numerar. 
Contabilitatea altor valori de trezorerie

 2

10. Contabilitatea cheltuielilor instituţiilor publice: Conceptul 
de cheltuieli ale instituţiilor publice. Momentul 
recunoaşterii cheltuielilor. Conţinutul grupelor de 
cheltuieli. Structura conturilor de cheltuieli. Fazele 
efectuării cheltuielilor

 2 

11.Contabilitatea veniturilor instituţiilor publice: Conceptul de
venituri şi finanţări. Conţinutul grupelor de venituri. 
Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu 
destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială. 
Structura conturilor de venituri

 2 

12. Inventarierea  patrimoniului: Rolul inventarierii. Etapele 
inventarierii. Particularităţi ale inventarierii în instituţiile 
publice

 2 

    
    

Bibliografie9  1.Grecu Eugenia, Fundamente ale contabilităţii instituţiilor publice, Editura SOLNESS, Timişoara, 2009
2. Ionescu, L., Contabilitatea instituţiilor din administraţia publică locală, Editura Economică, 2002.
3.Gisberto-Chitu, A. (coord.),Contabilitatea institutiilor publice dupa noul sistem contabil, Editura IRECSON,2005

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

1. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice 2  Prezentarea unor 
studii de caz si 
dezbaterea lor; 
explicatii, example.

2. Aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare. 
Organizarea contabilităţii patrimoniului”

 2 

3. Contabilitatea capitalurilor instituţiilor publice  2 

4. Contabilitatea activelor fixe deţinute de instituţiile publice  2 

5. Contabilitatea stocurilor l  4   

6. Contabilitatea relaţiilor cu terţii  4   

7. Contabilitatea trezoreriei instituţiilor publice  4   

8. Contabilitatea cheltuielilor instituţiilor publice  4   

9. Contabilitatea veniturilor instituţiilor publice  4   

Bibliografie11  1.Grecu Eugenia, Fundamente ale contabilităţii instituţiilor publice, Editura SOLNESS, Timişoara, 
2009
2. Ionescu, L., Contabilitatea instituţiilor din administraţia publică locală, Editura Economică, 2002.
3.Gisberto-Chitu, A. (coord.),Contabilitatea institutiilor publice dupa noul sistem contabil, Editura IRECSON,2005

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



  Continutul disciplinei este aliniat problemelor de contabilitate cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca si activitatea pe care acestea o desfasoara.

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din 
strainatate, cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de 
Vest Timisoara, York University, Faculty of Liberal Arts and Professional Studies, School of Public Policy 
and Administration Toronto, Ontario, Canada, University of Ottawa- Faculty of Social Sciences-School of 
Political Studies, Ottawa, Canada, Central Michigan University, Liberal and Fine Arts Political Science: 
Public Administration, Mount Pleasant, Michigan, SUA.

10. Evaluare

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

10.4 Curs
  

  

 Examen 67% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:     Activitate pe parcurs  33% 

L:          

P:          

Pr:            
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)





Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  DREPT ADMINISTRATIV ŞI CONSTITUŢIONAL 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect. dr. Caius Tudor Luminosu 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Lect. dr. Caius Tudor Luminosu 
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

4 2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

 DF 

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/practică

2

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

56  , din care: 3.5 
curs

28 3.6 activităţi aplicative 28

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei 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  15 
Tutoriat   
Examinări  10 
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  60 

3.8 Total ore pe semestru7  116 

3.9 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   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  UTILIZAREA CONCEPTELOR ŞI PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A STRUCTURILOR 
ADMINISTRATIVE PENTRU INSERŢIA PROFESIONALĂ ÎN INSTITUŢII PUBLICE ŞI/SAU PRIVATE

 . IDENTIFICAREA ŞI APLICAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL ADMINISTRATIV, INCLUSIV INIŢIEREA
ŞI FORMULAREA DE PROPUNERI DE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU ADMINISTRATIVE 

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Cursul are ca scop transmiterea cunoştinţelor de bază referitoare la 
funcţionarea statului român ca stat de drept. Acest curs este esenţial 
pentru înţelegerea funcţionării instituţiilor publice precum şi a situării 
individului în calitate de cetăţean în sistemul statului. Prima parte a 
cursului – partea de drept constituţional – are ca scop facilitarea 
înţelegerii construcţiei statului român şi a principiilor care stau la baza 
sa: principiul democraţiei, principiul statului de drept, principiul 
demnităţii umane şi a celorlalte principii care decurg din acestea. În 
partea a doua a cursului se parcurge materia dreptului administrativ, 
insistând asupra structurii administraţiei publice în România şi asupra 
contenciosului administrativ 

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

Noţiuni introductive cu privire la sistemul constituţional. 
Noţiunea de drept administrativ.  

 2  Prelegere, dezbateri, 
explicatii, example de 
buna practica  Principiile fundamentale ale dreptului constituţional şi ale 

dreptului administrativ. Instituţiile statului  
2  

 Structura de stat. Elemente constitutive 2  
 Forme de stat   4 
Forme de guvernamant  2  
 Teoria constitutionala 4  
Justitia constitutionala  4
Sistemul constitutional european   2 
Administratia publica in contextul constitutional  2
 Drepturi si libertati fundamentale 4  
    
    

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


    
    

Bibliografie9   1. Anton TRĂILESCU, ,,Drept administrativ", Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010
2. Emanuel ALBU, „Dreptul contenciosului administrativ. ", Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2008
3. Antonie IORGOVAN. , ,,Tratat  de drept administrativ", Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005  

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

 Principiul separării puterilor. Raporturile dintre cele trei 
puteri 

 4  Prezentarea unor 
studii de caz si 
dezbaterea lor; 
explicatii, example de 
drept comparat 

Descentralizare şi dezvoltare regională   2 

 Functia publica europena  2 
Prezentarea constitutiilor altor state cu relevarea 

asemenarilor si didferentelor - dezbatere  
 20 

      
      
      
      
      
Bibliografie11   Notite de curs, Constitutiile statelor analizate din surse online  

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca,.

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca  

10. Evaluare

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

10.4 Curs

  Cunoasterea 
terminologiei aferente 
materiei
Intelegerea modului de 
functionare al sistemului 
constitutional al statului 
roman
Identificarea corecta a 
functiilor si atributiilor 
principale a organelor de 
stat
Cunoasterea unor forme 
de stat diferite si 
capacitatea de a 
argumenta in favoarea 
uneia din ele  

 Examen  67% 

10.5 Activităţi S:    Aplicarea  Prezentare proiect 33%  

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



aplicative cunostintelor dobandite 
la curs in proiecte 
individuale, cu o 
compenenta de drept 
constitutional comparat
Evaluarea prezentarilor 
facute de alti studenti si 
punerea lor in contextul 
cunostintelor dobandite  
L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Cunostinte de baza despre forma de stat, functionarea celor trei aspecte ale puterii de stat si justitia 
constitutionala

  Ordonarea corecta in contextul constitutional a structurilor administratiei publice 

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE 

2.2 Titularul activităţilor de curs  n
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  As. Dr. Sabina Potra
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

4 2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

 DS 

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/practică

2

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

56  , din care: 3.5 
curs

28 3.6 activităţi aplicative 28

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat   
Examinări   10
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  50 

3.8 Total ore pe semestru7  106 

3.9 Numărul de credite  4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

 Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  UTILIZAREA CONCEPTELOR ŞI PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCŢIONARE A STRUCTURILOR ADMINISTRATIVE PENTRU INSERŢIA PROFESIONALĂ ÎN 
INSTITUŢII PUBLICE ŞI/SAU PRIVATE

 . APLICAREA INSTRUMENTELOR STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ



Competenţe
transversale

  

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 Însuşirea de către cursanţi a cunoştinţelor/deprinderilor de bază a 
managementului serviciilor publice, înfiinţarea, desfiinţarea, 
conducerea, structura organizatorică, atribuţiile, sarcinile şi finanţarea 
acestora şi de a opera cu aceste cunoştinţe în folosul 
organizaţiilor/întreprinderilor de servicii publice.

7.2 Obiectivele specifice 

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
Sistemul serviciilor publice: 1.1 Conceptul de sistem de 

SP;1.2 Caracteristicile SP; 1.3 Noţiunea de serviciu şi 
cerinţele acestuia;1.4 Serviciile publice; 1.5 Crearea şi 
desfiinţarea SP; 1.6 Principii şi reguli de organizare şi 
funcţionare a SP.

 4 Prelegere, dezbateri,
explicatii, example  

Principalele relaţii care se stabilesc între SP: 2.1 Consideraţii 
generale; 2.2 Relaţii între autoritatea de vârf a AP şi 
celelalte autorităţi ale AP; 2.3 Relaţiile dintre ministere şi 
celelalte organe de specialitate ale AP centrale şi 
autorităţile locale sau teritoriale ale AP;2.4 Relaţiile dintre
autorităţile AP locale; 2.5 Relaţiile cu instituţiile publice 
care exercită puterea legislativă(Senat Camera 
deputaţilor);2.6 Relaţiile cu instituţiile publice care 
exercită puterea judecătorească;2.7 Relaţiile cu 
organizaţiile nonguvernamentale

12 

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


Serviciile publice centrale şi locale din România: 3.1. 
Serviciile publice centrale de stat (Preşedintele României 
prin administraţia prezidenţială; Guvernul prin aparatul 
de lucru al Guvernului;Administraţia centrală de 
specialitate prin intermediul ministerelor, autorităţilor 
subordonate ministerelor şi autorităţilor autonome; 3.2. 
Serviciile publice din administraţia locală (servicii publice 
cu caracter statal;servicii comunitare (la nivel local, dar 
şi judeţean); servicii publice de gospodărie comunală; alte
servicii publice locale (care nu fac parte din serv. De 
gospodărie comunală); servicii publice comerciale; 
serviciul public pentru activităţi culturale).

8 

Agenţii economici prestatori de servicii publice 2 

Sistemul de management al serviciilor publice  2 
  
  
 
 
  
  
  

    
    

Bibliografie9  1. Plumb I., Managementul serviciilor publice. ASE Bucureşti. 2000
2. Plumb I., Androniceanu A., Abaluţa O., Managementul serviciilor publice. ASE Bucuresti, 2005
3. Negoiţa Al. Ştiinţa administraţiei, EDP, Bucureşti 1997

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

Noţiunii introductive – familiarizarea cu termeni şi noţiuni 
specifice managementului serviciilor publice; Rolul 
serviciilor publice de interes general în dezvoltarea 
societăţii umane

6  Prezentarea unor 
studii de caz si 
dezbaterea lor; 
explicatii, example.

Indicatori de performanţă în organizaţii ce oferă servicii 
publice; Productivitatea serviciilor publice”

 4 

Aplicarea de proiecte pentru atragerea de fonduri 
nerambursabile în vederea îmbunătăţirii serviciilor 
publice; Modernizarea managementului şi dezvoltarea 
serviciilor publice de gospodărie comunală în contextul 
integrării României în U.E. 

 4 

Analiza prestării serviciilor publice de interes general la 
nivelul unei localităţi; Reabilitarea şi modernizarea 
serviciilor publice de interes general în vederea creşterii 
calităţii vieţii, o condiţie esenţială în contextul integrării în 
Uniunea Europeană 

 4 

Eficienţa reabilitării şi modernizării serviciilor publice de 
interes general; Efectele reabilitării şi modernizării 
serviciilor publice de interes general

 4   

Circulaţia documentelor într-o instituţie publică; Analiză 
subiectivă-obiectivă asupra serviciilor publice din România 

 4   

Recuperări, încheiere activitate  2   

   
    

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.



Bibliografie11  1. Plumb I., Managementul serviciilor publice. ASE Bucureşti. 2000
2. Plumb I., Androniceanu A., Abaluţa O., Managementul serviciilor publice. ASE Bucuresti, 2005
3. Negoiţa Al. Ştiinţa administraţiei, EDP, Bucureşti 1997

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor de management al serviciilor publice cu care se confrunta 
institutiile din administratia publica romaneasca si activitatea pe care acestea o desfasoara.

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din 
strainatate, cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de 
Vest Timisoara, Universitatea Tennessee, Knoxville(SUA); Universitatea Darby (Anglia); Universitatea 
Gent (Belgia).

10. Evaluare

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

10.4 Curs
  

  

 Examen 50% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:     Activitate pe parcurs  50% 

L:          

P:          

Pr:            
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)





Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  RELATII PUBLICE 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect. dr. Caius Tudor Luminosu 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Lect. dr. Caius Tudor Luminosu 
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

4 2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

 DS 

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/practică

1

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

42  , din care: 3.5 
curs

28 3.6 activităţi aplicative 14

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat   
Examinări  5 
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  30 

3.8 Total ore pe semestru7  72 

3.9 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   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

   . COMUNICAREA ORALĂ ŞI SCRISĂ, ÎN LIMBA PROGRAMULUI DE STUDII ŞI ÎNTR-O LIMBĂ 
DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ, A UNOR MESAJE STRUCTURATE REFERITOARE LA O 
PROBLEMĂ DATĂ DIN SPECIALITATE

 IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ADMINISTRAŢIA 
PUBLICĂ, ÎN MOD COOPERANT, FLEXIBIL ŞI EFICIENT



Competenţe
transversale

  Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în
munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Cunoaşterea conceptelor, principiilor şi a teoriilor specifice relaţiilor 
publice. Recunoaşterea principalelor elemente şi etape ale unui plan de 
campanie de presă şi relaţii publice. Aplicarea ceinţelor comunicării 
eficiente în relaţiile publice. Cunoaşterea stilurilor de comunicare. 
Recunoaşterea într-o situatie dată a erorilor de comunicare dintr-un 
comunicat public de presă.

 În urma parcurgerii acestui curs studentul va cunoaşte şi va fi capabil să 
utilizeze adecvat noţiuni specifice disciplinei, să explice şi interpreteze 
conţinuturi teoretice şi practice ale Relaţiilor Publice. 

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

Domeniul de competenţă şi sfera de acţiune ale relaţiilor 
publice. Relaţii eficiente.  

 4  Prelegere, dezbateri, 
explicatii, example, 
spete  Relaţiile publice: funcţie strategică, de decizie şi de execuţie 4  

 Organizarea relaţiilor publice. Funcţiile compartimentelor de 
relaţii publice. Agenţia de PR

4  

 Informaţie, cunoaştere, cultură şi comunicarea 
organizatională. Campania de relaţii publice r

4 

Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice. 
Planificarea comunicarii şi politica de relaţii publice

4  

Analiză, cunoaştere şi prognoză în materia conflictelor şi ale 
crizei de imagine în organizaţii 

4  

Tehnici de comunicare şi de relaţii publice. Crearea mesajelor.
Problema manipulării în relaţiile publice

2  

Relaţiile publice în instituţii publice, organizaţii politice şi 
ONG-uri

2 

 
  
  
  

    
    

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


Bibliografie9   1. Adueñáis B., Campania de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2003
2. Gregory A., Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice, Editura Polirom, 2009
3. Green A., Comunicarea eficientă în relaţiile publice, Editura Polirom, Iaşi, 2009
4. Narita I., Introducere în relaţii publice, Editura de Vest, Timişoara, 2010
5. Newson D., Redactarea materialelor de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, Bucureşti, 2004 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

 Organizarea activităţii de relaţii publice şi a campaniilor de 
relaţii publice. Bugetul şi calendarul relaţiilor publice

 2  Prezentarea unor 
studii de caz si 
dezbaterea lor; 
explicatii, example, 
spete

Redactarea materialelor de relaţii publice  2 

Prezentare proiecte  10 
  
    
    
    
    

      
Bibliografie11   Notite de curs, Spete (materiale de seminar)  

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor de relatii publice cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca,.

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timisoara  

10. Evaluare

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

10.4 Curs

  Cunoasterea 
terminologiei aferente 
materiei
Intelegerea sistemului de
relatiilor publice
Cunoasterea functionarii 
relatiilor publice si a 
tehnicilor folosite de 
acestea, cu precadere in 
domeniul public  

 Examen  67% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:    Aplicarea 
cunostintelor dobandite 
la curs in realizarea unei 
campanii de relatii 
publice
Dezbatere si analiza pe 
marginea proiectelor 
prezentate  

 Proiect 33%  

L:          

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Cunostinte de baza despre relatiile publice si a tehnicilor acestora
  Crearea unei campanii de relatii publice


Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  POLITICI PUBLICE
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Eugenia Grecu
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Conf. Dr. Eugenia Grecu
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

4 2.6 Tipul de 
evaluare

 D 2.7 Regimul 
disciplinei

 DS 

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/practică

2

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

56  , din care: 3.5 
curs

28 3.6 activităţi aplicative 28

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat   
Examinări   10
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  40 

3.8 Total ore pe semestru7  96 

3.9 Numărul de credite  4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

 Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

 UTILIZAREA CONCEPTELOR ŞI PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCŢIONARE A STRUCTURILOR ADMINISTRATIVE PENTRU INSERŢIA PROFESIONALĂ ÎN 
INSTITUŢII PUBLICE ŞI/SAU PRIVATE

  APLICAREA INSTRUMENTELOR STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ



Competenţe
transversale

  

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 Disciplina vizează explicarea si interpretarea aspectelor definitorii 
pentru politicile publice ca decizii politice în favoarea unei anumite stări 
dorite, a opţiunilor în favoarea anumitor mijloace considerate a fi 
adecvate atingerii obiectivelor proiectate.

7.2 Obiectivele specifice

 Obiectivele specifice sunt: Cunoasterea si utilizarea adecvată a 
notiunilor cu care operează politicile publice, a manifestărilor şi 
orientărilor definite de autorităţile statului, ca autorităţi publice, centrale 
sau locale, pentru domenii sau activităţi esenţiale ce se desfăşoară fie la 
nivel naţional, fie la niveluri teritorial administrative.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

1. Notiunea şi obiectivele politicilor publice: Notiunea de 
politici publice; Obiectivele politicilor publice.

 2 Prelegere, dezbateri,
explicatii, example  

2. Categorii conceptuale ale politicilor publice: Viziunea; 
Misiunea; Valorile; Obiectivele; Strategia; Tacticile; 
Managementul public al resurselor umane; Rolul 
guvernării în politicile publice

8 

3. Elaborarea politicilor publice: Abordarea sistemică a 
politicilor publice; Fundamentarea teoretice a politicilor 
publice; Proiectarea politicilor publice; Planificarea  
politicilor publice.

4 

4. Implementarea politiciilor publice: Procesul de 
implementare a unei politici publice ; Libertatea de 
acţiune a actorilor implicaţi în implementarea  politicilor  
publice(1h); Analiaza procesului de  implementare a 
politicilor publice; Fundamentarea teoretică a procesului 
de implementare; Factori care influenţează 
implementarea  unei politici publice; Rezistenţa la 
schimbări

6 

5. Structuri de guvernare: Evoluţia formelor structurale de 
guvernare; Modele structurale; Descentralizarea 
structurilor de guvernare; Sisteme de guvernare  
flexibile; Desfăşurarea proceselor decizionale în sistemele
structurate în reţea

 4 

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


6. Evaluarea politicilor publice: Relaţiile dintre evaluare şi 
rezultate; Modalităţi de cuantificare în evaluare; Tipuri de
evaluări; Monitorizare  ca  evaluare continuă; 
Benchmarking -ul politicilor publice

 4 

  
 
 
  
  
  

    
    
Bibliografie9  1. Avram,C., Popescu, P., Radu, R., Politici sociale, Editura Alma, Craiova, 2006
2. Hogwood,B.,Gunn,L., Introducere în politicile publice, Editura Trei, Bucureşti, 2000.
3. Miulescu Nicoleta, Politici publice, Editura Universul Juridic,Bucureşti, 2009

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

1. Notiunea şi obiectivele politicilor publice   4 Prezentarea unor 
studii de caz si 
dezbaterea lor; 
explicatii, example.

2. Categorii conceptuale ale politicilor publice  8 
3. Elaborarea politcilor publice  4 
4. Implementarea politiciilor publice  4 
5. Structuri de guvernare l  4   
6.  Evaluarea politicilor publice  4   

    
   
    

Bibliografie11  1. Avram,C., Popescu, P., Radu, R., Politici sociale, Editura Alma, Craiova, 2006
2. Hogwood,B.,Gunn,L., Introducere în politicile publice, Editura Trei, Bucureşti, 2000.
3. Miulescu Nicoleta, Politici publice, Editura Universul Juridic,Bucureşti, 2009

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor de contabilitate cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca si activitatea pe care acestea o desfasoara.

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din 
strainatate, cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de 
Vest Timisoara, York University, Faculty of Liberal Arts and Professional Studies, School of Public Policy 
and Administration Toronto, Ontario, Canada, University of Ottawa- Faculty of Social Sciences-School of 
Political Studies, Ottawa, Canada, Central Michigan University, Liberal and Fine Arts Political Science: 
Public Administration, Mount Pleasant, Michigan, SUA.

10. Evaluare

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

10.4 Curs
  

  

 Evaluare distribuita 67% 

10.5 Activităţi S:     Activitate pe parcurs  33% 

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



aplicative 

L:          

P:          

Pr:            
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)





Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  STRATEGII PUBLICE
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Eugenia Grecu
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Conf. Dr. Eugenia Grecu
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

4 2.6 Tipul de 
evaluare

 D 2.7 Regimul 
disciplinei

 DS 

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/practică

2

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

56  , din care: 3.5 
curs

28 3.6 activităţi aplicative 28

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat   
Examinări   10
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  40 

3.8 Total ore pe semestru7  96 

3.9 Numărul de credite  4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

 Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

 UTILIZAREA CONCEPTELOR ŞI PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCŢIONARE A STRUCTURILOR ADMINISTRATIVE PENTRU INSERŢIA PROFESIONALĂ ÎN 
INSTITUŢII PUBLICE ŞI/SAU PRIVATE

  APLICAREA INSTRUMENTELOR STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ



Competenţe
transversale

  

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 Disciplina vizează explicarea si interpretarea aspectelor definitorii 
pentru politicile publice ca decizii politice în favoarea unei anumite stări 
dorite, a opţiunilor în favoarea anumitor mijloace considerate a fi 
adecvate atingerii obiectivelor proiectate.

7.2 Obiectivele specifice

 Obiectivele specifice sunt: Cunoasterea si utilizarea adecvată a 
notiunilor cu care operează politicile publice, a manifestărilor şi 
orientărilor definite de autorităţile statului, ca autorităţi publice, centrale 
sau locale, pentru domenii sau activităţi esenţiale ce se desfăşoară fie la 
nivel naţional, fie la niveluri teritorial administrative.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

1. Notiunea şi obiectivele politicilor publice: Notiunea de 
politici publice; Obiectivele politicilor publice.

 2 Prelegere, dezbateri,
explicatii, example  

2. Categorii conceptuale ale politicilor publice: Viziunea; 
Misiunea; Valorile; Obiectivele; Strategia; Tacticile; 
Managementul public al resurselor umane; Rolul 
guvernării în politicile publice

8 

3. Elaborarea politicilor publice: Abordarea sistemică a 
politicilor publice; Fundamentarea teoretice a politicilor 
publice; Proiectarea politicilor publice; Planificarea  
politicilor publice.

4 

4. Implementarea politiciilor publice: Procesul de 
implementare a unei politici publice ; Libertatea de 
acţiune a actorilor implicaţi în implementarea  politicilor  
publice(1h); Analiaza procesului de  implementare a 
politicilor publice; Fundamentarea teoretică a procesului 
de implementare; Factori care influenţează 
implementarea  unei politici publice; Rezistenţa la 
schimbări

6 

5. Structuri de guvernare: Evoluţia formelor structurale de 
guvernare; Modele structurale; Descentralizarea 
structurilor de guvernare; Sisteme de guvernare  
flexibile; Desfăşurarea proceselor decizionale în sistemele
structurate în reţea

 4 

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


6. Evaluarea politicilor publice: Relaţiile dintre evaluare şi 
rezultate; Modalităţi de cuantificare în evaluare; Tipuri de
evaluări; Monitorizare  ca  evaluare continuă; 
Benchmarking -ul politicilor publice

 4 

  
 
 
  
  
  

    
    
Bibliografie9  1. Avram,C., Popescu, P., Radu, R., Politici sociale, Editura Alma, Craiova, 2006
2. Hogwood,B.,Gunn,L., Introducere în politicile publice, Editura Trei, Bucureşti, 2000.
3. Miulescu Nicoleta, Politici publice, Editura Universul Juridic,Bucureşti, 2009

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

1. Notiunea şi obiectivele politicilor publice   4 Prezentarea unor 
studii de caz si 
dezbaterea lor; 
explicatii, example.

2. Categorii conceptuale ale politicilor publice  8 
3. Elaborarea politcilor publice  4 
4. Implementarea politiciilor publice  4 
5. Structuri de guvernare l  4   
6.  Evaluarea politicilor publice  4   

    
   
    

Bibliografie11  1. Avram,C., Popescu, P., Radu, R., Politici sociale, Editura Alma, Craiova, 2006
2. Hogwood,B.,Gunn,L., Introducere în politicile publice, Editura Trei, Bucureşti, 2000.
3. Miulescu Nicoleta, Politici publice, Editura Universul Juridic,Bucureşti, 2009

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor de contabilitate cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca si activitatea pe care acestea o desfasoara.

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din 
strainatate, cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de 
Vest Timisoara, York University, Faculty of Liberal Arts and Professional Studies, School of Public Policy 
and Administration Toronto, Ontario, Canada, University of Ottawa- Faculty of Social Sciences-School of 
Political Studies, Ottawa, Canada, Central Michigan University, Liberal and Fine Arts Political Science: 
Public Administration, Mount Pleasant, Michigan, SUA.

10. Evaluare

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

10.4 Curs
  

  

 Evaluare distribuita 67% 

10.5 Activităţi S:     Activitate pe parcurs  33% 

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



aplicative 

L:          

P:          

Pr:            
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)





Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  EDUCATIE FIZICA 3 

2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Asist.univ.drd. Gabriela GUI BACHNER
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

3 2.6 Tipul de 
evaluare

 D 2.7 Regimul 
disciplinei

 DC 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  1  , din care:   3.2 
curs

3.3 seminar/laborator/ 
proiect/practică

1

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

14  , din care: 3.5 
curs

3.6 activităţi aplicative 14

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   
Tutoriat  5 
Examinări  10 
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  15 

3.8 Total ore pe semestru7  29 

3.9 Numărul de credite  1 

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 activităţilor 
practice

  Facilitati sportive 

6. Competenţe specifice acumulate
1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



Competenţe
profesionale8

   


Competenţe
transversale

 . 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

  îmbinarea armonioasă a activităţii intelectuale şi fizice;
 acomodarea pentru practicarea sistematică în mod independent a 

exerciţiului fizic,
 îmbunătăţirea stării de sănătate fizică şi eliminarea stresului;
 contribuţie activă la fenomenul de socializare în rândul studenţilor prin 

participarea la competiţii studenţeşti;
 formarea unor deprinderi de disciplină şi punctualitate;
 Contribuţia procentualǎ a disciplinei la cultivarea liniilor de competente 

si cunoştinţe fundamentale (comunicare si lucru in echipa) este de 
0,442%. 

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
   
 
 

r  
  
  
  
 
 
  
  
  

    
    
Bibliografie9   

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.
9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

 - competiţii şi campionate pe ramuri sportive  7  Practicarea 
exerciţiului fizic prin 
opţiunea exprimată 
către una din 
următoarele ramuri 
de sport: aerobic, 
baschet, culturism, 
fotbal, handbal, 
fitness, jogging, 
tenis de câmp, volei,
înot, în cadrul căreia 
se realizează 
pregătirea 
organismului pentru 
efort, însuşirea 
tehnică pe ramuri 
sportive, practicarea
ei în mod integral şi 
exerciţii de 
îmbunătăţire a 
capacităţii de efort

- practicarea independentă  7 

  
  

    
    
    
   
    

Bibliografie11  1. Îndrumătoare metodice pe ramuri sportive ale cadrelor didactice din U.P.T.
2. Îndrumător metodic – M. Popescu, A.S.E Bucureşti   

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timisoara  

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 Activităţi 
aplicative 

S:    - participarea 
sistematică la lecţii

 Evaluarea distribuita 100%  

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  participarea sistematică la lecţii

10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



 calificativ admis sau respins 

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  PRACTICA (90 ore) 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Lect. dr. Caius Tudor Luminosu (coordonator)
2.4 Anul de 
studiu6

 2 2.5 
Semestrul

3,4 2.6 Tipul de 
evaluare

 C 2.7 Regimul 
disciplinei

 DF 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  0  , din care:   3.2 
curs

3.3 seminar/laborator/ 
proiect/practică

1

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

0  , din care: 3.5 
curs

3.6 activităţi aplicative

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   
Tutoriat   
Examinări   
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale   

3.8 Total ore pe semestru7  0 

3.9 Numărul de credite  6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  

6. Competenţe specifice acumulate
1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



Competenţe
profesionale8

   


Competenţe
transversale

 . 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

 Familiarizarea cu organizarea şi activităţile instituţiilor administraţiei 
publice.

 Familiarizarea cu cultura şi climatul instituţiei. 
 Cunoaşterea situaţiilor de comunicare şi mediere a comunicării în 

instituţiile  în care se efectuează practica. 
 Formarea capacităţilor de comunicare necesare în cadrul unui serviciu 

specializat.


7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
   
 
 

r  
  
  
  
 
 
  
  
  

    
    
Bibliografie9   

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.
9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare
    1. Studiul 

organigramei 
instituţiei;
2. Observarea, 
analiza şi sinteza 
relaţiilor de 
cooperare ale 
instituţiei cu 
structuri similare, 
regionale şi 
internaţionale;
3. Observarea 
activităţii de 
adoptare şi aplicare 
a actelor;
4. Observarea 
modului de 
administrare a 
patrimoniului  
instituţiilor publice;
5. Studiul 
relaţiilor de 
parteneriat între 
sectorul public şi cel 
privat;
       6.     
Participarea la 
pregătirea şi 
desfăşurarea 
şedinţelor; 
valorificarea 
rezultatelor;
7.    Redactarea 
documentelor 
interne ale 
instituţiei.

  
  
  

    
    
    
   
    

Bibliografie11  

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Practica are ca scop familiarizarea cu institutiile administrative ale statului si activitatea pe care acestea o 
desfasoara.

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timisoara  

10. Evaluare

10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



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

10.4 Curs
  

  

   

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:       

L:          

P:          

Pr:   efectuarea unui 
stagiu de pratica      

 Colocviu 100%  

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 
stăpânirea lui)

  La sfârşitul stagiului de practică studenţii vor prezenta un dosar care va cuprinde ca acte doveditoare ale
efectuarii stagiului de practica, următoarele documente:

 Un calendar pe zile în care vor fi consemnate toate activităţile efectuate;
 Raport detaliat cu descrierea activităţilor prestate şi evaluarea competenţelor dobândite pe parcursul 

stagiului de practică;


Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 28.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Managementul Proiectelor în Administrația Publică 

2.2 Titularul activităţilor de curs  s.l.dr. ing. Tiberiu OANĂ

2.3 Titularul activităţilor aplicative5  s.l.dr. ing. Tiberiu OANĂ 
2.4 Anul de 
studiu6

 3 2.5 
Semestrul

 5 2.6 Tipul de 
evaluare

D  2.7 Regimul 
disciplinei

O

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/practică 1  

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

 42  , din care: 3.5 
curs

 28 3.6 activităţi aplicative  14 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei 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  5 
Examinări  5 
Alte activităţi    5 
Total ore activităţi individuale 60  

3.8 Total ore pe semestru7  102 

3.9 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   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  C4. APLICAREA INSTRUMENTELOR STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ

  

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Însușirea de către cursanți a cunoștințelor/deprinderilor de bază a 
managementul  proiectelor (Alternative organizatorice; Clienții și rolul 
acestora; Formarea și conducerea echipei de proiect; Autoritate, putere și 
politici în managementul proiectelor; Planificarea și controlul proiectelor; 
Negocierea; Costul și mijloacele de control al proiectului; Managementul 
conflictelor) și de a opera cu aceste cunoştinșe în folosul 
organizațiilor/întreprinderilor competitive. 

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
 1. Introducere în managementul proiectelor  2  Prelegere cu 

prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 2. Organizarea managementului  proiectelor  2 

 3. Clienţii (beneficiarii)  2 

 4. Echipa de proiect  4 

5. Autoritate, putere şi politici în managementul proiectelor   4 

 6. Planificarea şi controlul proiectelor  8 

 7. Negocierea  2 

 8. Costul şi mijloacele de control al proiectului 2

 9.  Managementul conflictelor 2 
    
    
    
    
    

Bibliografie9   1. Constantinescu D.A, şa.: Managementul proiectelor, Bucureşti, 2001;
2. Ignaton E. : Management şi marketing. Editura EUROBIT, Timişoara, 1996;
3. Ignaton E. : Principii, stiluri, metode şi tehnici de management, Editura EUROBIT, Timişoara, 1997;
4. Dennis Lock : Management de proiect. Editura CODECS, 2000;
5. Project Management Institute: Ghidul cunoştinţelor în managementul proiectelor, Ediţia a 4-a, ZETA Books, 
2010.   

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.
9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare
 Organizarea managementului  proiectelor  2  Prezentarea unor 

aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

 Clienţii  2 

 Echipa de proiect  2 

Autoritate, putere şi politici în managementul proiectelor     2 

 Planificarea şi controlul proiectelor  2   

 Negocierea  2   

 Costul şi mijloacele de control al proiectului  2   

      
      

Bibliografie11   1. Constantinescu D.A, şa.: Managementul proiectelor, Bucureşti, 2001;
2. Ignaton E. : Management şi marketing. Editura EUROBIT, Timişoara, 1996;
3. Ignaton E. : Principii, stiluri, metode şi tehnici de management, Editura EUROBIT, Timişoara, 1997;
4. Dennis Lock : Management de proiect. Editura CODECS, 2000;
5. Project Management Institute: Ghidul cunoştinţelor în managementul proiectelor, Ediţia a 4-a, ZETA Books, 
2010.  

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: …… etc  

10. Evaluare

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

10.4 Curs  Evaluare distribuită   Scris/aplicaţie practică   50 % 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:          

L:          

P:       Scris/aplicaţie practică   50 % 

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştințe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Întocmirea unui proiect de îmbunătăţire a funcţionării administraţiei publice într-o problemă dată!
 Rezolvarea corecta si completa a 2 subiecte de la test + Realizarea completa a eseului si raportului si 

predarea lor  

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  

10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Managementul Resurselor Umane  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.univ.dr. Anca DRĂGHICI 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Prof.univ.dr. Anca DRĂGHICI 
2.4 Anul de 
studiu6

3  2.5 
Semestrul

 5 2.6 Tipul de 
evaluare

D  2.7 Regimul 
disciplinei

OP  

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/practică  1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

 42  , din care: 3.5 
curs

 28 3.6 activităţi aplicative 14  

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  4
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  12 
Tutoriat 4  
Examinări  4 
Alte activităţi    2 
Total ore activităţi individuale  40 

3.8 Total ore pe semestru7  82 

3.9 Numărul de credite  4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  videoproiector, laptop, tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  C5. ADMINISTRAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DIN DOMENIU, CU RESPECTAREA ETICII ŞI 
DEONTOLOGIEI PROFESIONALE 

Competenţe
transversale

 CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de 
formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei 
muncii.   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 Prezentarea istorică a evoluţiei MRU, precum şi a conceptelor privind 
conducerea organizaţiilor. Însuşirea noţiunilor de operare, a conceptelor, 
modelelor din MRU. Asimilarea activităţilor din MRU cu accent pe: conducerea 
resurselor umane, motivare, salarizare, evaluarea personalului şi a posturilor.  

7.2 Obiectivele specifice

 Crearea unor competenţe manageriale în domeniul MRU. Stimularea 
creativităţii. Însuşirea unor abilităţi de lucru în echipă, de cunoaştere şi 
autocunoaştere a personalităţii umane. Competenţe de comunicare şi de lucru 
cu oamenii (subalterni sau şefi).  

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

 1. Noţiuni introductive. Cadrul apariţiei şi dezvoltării MRU  8  Prelegere cu 
prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 2. Conducerea resurselor umane  6 

 3. Teorii motivaţionale  4 

 4. Salarizarea personalului  6 

 5. Evaluarea economică a performanţelor resurselor umane  4 

    
    
    

    

    
    
    
    
    

Bibliografie9   10   1. Mathis R. L., Nica P., Rusu C., Managementul resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti 
1998
2. Lefter I., Manolescu I., Managementul resurselor umane, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999
3. Foriş (Drăghici) A., Ciolacu M.V, Managementul resurselor umane – noi abordări şi perspective, Editura 
INFOPRINT, Odorheiu Secuiesc, 1999   

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.
9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


8.2 Activităţi aplicative11 Număr de ore Metode de predare

 1. Personalitatea umană: teste şi teme de discuţii 2  Prezentarea unor 
aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

 2. Managementul propriu: teme de discuţii pentru 
planificarea şi conducerea propriei vieţi 

1  

 3. Managementul schimbării în relaţie cu MRU: teste, 
discuţii, studii de caz 

 2 

4. Parteneriatul şef – subaltern: teste, discuţii, studii de caz  1 

5. Diagnosticul MRU în cadrul firmelor: studii de caz, 
probleme  

 2   

 Prezentarea unor eseuri (cu tematică din domeniul MRU) de 
către toţi studenţii: programt eşalonat pe parcursul a 10 
ore de seminar 

 6   

      
      
      

Bibliografie12   1. Mathis R. L., Nica P., Rusu C., Managementul resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti 
1998
2. Lefter I., Manolescu I., Managementul resurselor umane, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999
3. Foriş (Drăghici) A., Ciolacu M.V, Managementul resurselor umane – noi abordări şi perspective, Editura 
INFOPRINT, Odorheiu Secuiesc, 1999 

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: University of Economics and Business, Athens, Greece, Centre for Austalasian Human Resource 
Management, Australia Simon Fraser University, Faculty of Business Administration, Canada



10. Evaluare

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

10.4 Curs   Evaluare Distribuită   Modul de examinare scris  60% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:       Eseu pe o temă aleasă  40% 

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Redactarea, în condiţii de limită de timp, a unui act din administraţia publică 
 Rezolvarea corecta si completa a 2 subiecte de la test + Realizarea completa a eseului si raportului si 

predarea lor

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

11 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
12 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii13

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

13 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Managementul Personalului 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.univ.dr. Anca DRĂGHICI 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Prof.univ.dr. Anca DRĂGHICI 
2.4 Anul de 
studiu6

 3 2.5 
Semestrul

 5 2.6 Tipul de 
evaluare

 D 2.7 Regimul 
disciplinei

 OP 

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/practică  1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

 42  , din care: 3.5 
curs

 28 3.6 activităţi aplicative  14 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
Tutoriat  4 
Examinări 4  
Alte activităţi    2 
Total ore activităţi individuale  40 

3.8 Total ore pe semestru7 82  

3.9 Numărul de credite 4  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, browser Internet, tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  videoproiector, laptop, tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

 C5. ADMINISTRAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DIN DOMENIU, CU RESPECTAREA ETICII ŞI 
DEONTOLOGIEI PROFESIONALE  

Competenţe
transversale

  CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de
formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei 
muncii. 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 Prezentarea istorică a evoluţiei MRU, precum şi a conceptelor privind 
conducerea organizaţiilor. Însuşirea noţiunilor de operare, a conceptelor, 
modelelor din MRU. Asimilarea activităţilor din MRU cu accent pe: conducerea 
resurselor umane, motivare, salarizare, evaluarea personalului şi a posturilor.  

7.2 Obiectivele specifice

  Crearea unor competenţe manageriale în domeniul MRU. Stimularea 
creativităţii. Însuşirea unor abilităţi de lucru în echipă, de cunoaştere şi 
autocunoaştere a personalităţii umane. Competenţe de comunicare şi de lucru 
cu oamenii (subalterni sau şefi). 

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

 1. Noţiuni introductive. Cadrul apariţiei şi dezvoltării MRU  8  Prelegere cu 
prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 2. Conducerea resurselor umane  4 

 3. Teorii motivaţionale  6 

 4. Salarizarea personalului  4 

 5. Evaluarea economică a performanţelor resurselor umane  6 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Bibliografie9   1. Mathis R. L., Nica P., Rusu C., Managementul resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti 
1998
2. Lefter I., Manolescu I., Managementul resurselor umane, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999
3. Foriş (Drăghici) A., Ciolacu M.V, Managementul resurselor umane – noi abordări şi perspective, Editura 
INFOPRINT, Odorheiu Secuiesc, 1999  

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.
9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

 1. Personalitatea umană: teste şi teme de discuţii  2  Prezentarea unor 
aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

 2. Managementul propriu: teme de discuţii pentru 
planificarea şi conducerea propriei vieţi 

 1 

 3. Managementul schimbării în relaţie cu MRU: teste, 
discuţii, studii de caz 

 2 

 4. Parteneriatul şef – subaltern: teste, discuţii, studii de caz  1 

 5. Diagnosticul MRU în cadrul firmelor: studii de caz, 
probleme 

 2   

 Prezentarea unor eseuri (cu tematică din domeniul MRU) de 
către toţi studenţii: programt eşalonat pe parcursul a 10 
ore de seminar 

 6   

      
      
      

Bibliografie11   1. Mathis R. L., Nica P., Rusu C., Managementul resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti 
1998
2. Lefter I., Manolescu I., Managementul resurselor umane, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999
3. Foriş (Drăghici) A., Ciolacu M.V, Managementul resurselor umane – noi abordări şi perspective, Editura 
INFOPRINT, Odorheiu Secuiesc, 1999 

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: University of Economics and Business, Athens, Greece, Centre for Austalasian Human Resource 
Management, Australia Simon Fraser University, Faculty of Business Administration, Canada

10. Evaluare

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

10.4 Curs   Evaluare Distribuită     Modul de examinare scris 60%  

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:      Eseu pe o temă aleasă  40%  

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Redactarea, în condiţii de limită de timp, a unui act din administraţia publică

 Rezolvarea corecta si completa a 2 subiecte de la test + Realizarea completa a eseului si raportului si 
predarea lor  

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Etică și Transparență 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect.univ.dr. Sorin SUCIU 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Lect.univ.dr. Sorin SUCIU 
2.4 Anul de 
studiu6

 3 2.5 
Semestrul

 5 2.6 Tipul de 
evaluare

 D 2.7 Regimul 
disciplinei

OP  

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/practică 2

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

 56  , din care: 3.5 
curs

28  3.6 activităţi aplicative 28  

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei 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  10 
Tutoriat  5 
Examinări 5  
Alte activităţi   5  
Total ore activităţi individuale  50 

3.8 Total ore pe semestru7  106 

3.9 Numărul de credite 4  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  videoproiector, laptop, tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  C5. ADMINISTRAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DIN DOMENIU, CU RESPECTAREA ETICII ŞI 
DEONTOLOGIEI PROFESIONALE

 C6. IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ, 
ÎN MOD COOPERANT, FLEXIBIL ŞI EFICIENT 

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 Unul dintre elementele fundamentale care contribuie la formarea specialiştilor 
în domeniul administraţiei publice îl reprezintă o bună cunoaştere a aspectelor 
legate de etica şi deontologia profesională. Disciplina urmăreşte familiarizarea 
studenţilor cu principiile şi normele eticii profesionale, înţelegerea de către 
aceştia a importanţei respectării şi promovării eticii şi deontologiei profesionale
în activitatea funcţionarului public. In urma parcurgerii acestui curs sudentul 
va fi capabil sa identifice principiile şi valorile care stau la baza conduitei 
profesionale a funcţionarului public, va putea analiza diversitatea atitudinilor 
axiologice cu privire la probleme etice specifice activităţii administrative şi va 
fi capabil să aplice normelor deontologice în activitatea sa.  

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

 Etica şi deontologia. Distincţii conceptuale  4  Prelegere cu 
prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 Normele şi valorile morale  4 

 Teorii etice  4 

 Exercitarea deontologică a funcţiei publice  4 

 Răspunderea funcţionarilor publici  4 

 Transparenţa decizională şi principiile administraţiei deschise  4 

Preocupări deontologice europene   4 

    
    
    
    
    
    
    

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


Bibliografie9    1. Singer, P. (editor), Tratat de Etică, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
2. Kant, I., Critica raţiunii practice, Editura IRI, Bucureşti, 1995.
3. Vedinas, V., Statutul funcţionarului public, Editura Nemira, Bucuresti, 1998
4. Coman-Kund, L., Deontologia si statutul funcţionarilor din administraţia publică, Editura Didactică si 
Pedagogică, Bucuresti, 2005.
5. Legea 188/ 1999 privind Statutul funcţionarului public
6. Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici 

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

 Sisteme de etică filosofică  4  Prezentarea unor 
aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

 Exercitarea îndatoririlor profesionale şi de serviciu ale 
funcţionarului public 

 4 

 Standarde etice în administraţia publică: codul de conduită a 
funcţionarului public 

 4 

 Analiza şi dezbaterea studiilor de caz referitoare la practica 
administrativă 

 4 

 Dileme etice în aministraţia publică  4   

 Responsabilitatea funcţionarului public faţă de societate  4   

 Relaţia funcţionarului public cu presa  4   

      
      

Bibliografie11   1. Singer, P. (editor), Tratat de Etică, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
2. Kant, I., Critica raţiunii practice, Editura IRI, Bucureşti, 1995.
3. Vedinas, V., Statutul funcţionarului public, Editura Nemira, Bucuresti, 1998
4. Coman-Kund, L., Deontologia si statutul funcţionarilor din administraţia publică, Editura Didactică si 
Pedagogică, Bucuresti, 2005.
5. Legea 188/ 1999 privind Statutul funcţionarului public
6. Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici 

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Universitatea de Vest din Timisoara, Roger Williams University, California Miramar University, 
Curtin University of Technology



10. Evaluare

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

10.4 Curs   Evaluare distribuită    două subiecte de teorie şi un studiu de 
caz

 50% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:         50% 

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoștințe minim necesar pentru promovarea disciplinei și modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Redactarea, în condiţii de limită de timp, a unui act din administraţia publică, Elaborarea unei strategii pentru a 
soluţiona o situaţie deficitară/defectuoasă, de complexitate medie, din domeniul administraţiei publice!

 Rezolvarea corecta si completa a 2 subiecte de la test + Realizarea completa a eseului si raportului si 

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



predarea lor  

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Etică în Administratia Publică 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect.univ.dr. Sorin SUCIU 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Lect.univ.dr. Sorin SUCIU 
2.4 Anul de 
studiu6

 3 2.5 
Semestrul

5  2.6 Tipul de 
evaluare

D  2.7 Regimul 
disciplinei

 OP 

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/practică 2  

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

56   , din care: 3.5 
curs

28  3.6 activităţi aplicative 28  

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat  5 
Examinări  5 
Alte activităţi    5 
Total ore activităţi individuale  50 

3.8 Total ore pe semestru7 106  

3.9 Numărul de credite  4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

 C5. ADMINISTRAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DIN DOMENIU, CU RESPECTAREA ETICII ŞI 
DEONTOLOGIEI PROFESIONALE

 C6. IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ, 
ÎN MOD COOPERANT, FLEXIBIL ŞI EFICIENT  

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Unul dintre elementele fundamentale care contribuie la formarea 
antreprenorilor şi specialiştilor în domeniul administraţiei publice îl reprezintă o
bună cunoaştere a aspectelor legate de etica şi deontologia profesională. 
Disciplina urmăreşte familiarizarea studenţilor cu principiile şi normele eticii 
profesionale, înţelegerea de către aceştia a importanţei respectării şi 
promovării eticii şi deontologiei în afaceri. In urma parcurgerii acestui curs 
studentul va fi capabil sa identifice principiile şi valorile care stau la baza 
conduitei profesionale a funcţionarului public şi a omului de afaceri, va putea 
analiza diversitatea atitudinilor axiologice cu privire la probleme etice 
specifice activităţii administrative şi de afaceri şi va fi capabil să aplice 
normelor deontologice în activitatea sa. 

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

 Etica şi deontologia. Distincţii conceptuale  4  Prelegere cu 
prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 Normele şi valorile morale  4 

Teorii etice   4 

 Competiţie şi cooperare  4 

 Afacerile în perspectivă microeconomică  4 

 Afacerile în perspectivă macrosocială 4  

 Afacerile şi responsabilitatea morală 4 

    
    
    
    
    
    
    

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


Bibliografie9   1. Crăciun, D., Morar, V., Macoviciuc, V., Etica afacerilor, Editura Paideia, Bucureşti, 2005
2. Crăciun, D., Etica în afaceri, o scurtă introducere, Editura ASE, Bucureşti, 2005.
3. Kant, I., Critica raţiunii practice, Editura IRI, Bucureşti, 1995.
4. Show, W. H., Barry, V., Moral Issues in Business, Wadsworth Publishing Company Belmont, California, 1992.
5. Singer, P. (editor), Tratat de Etică, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
6. Zamfirescu, V. D., Etică şi etologie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.   

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

 1. Sisteme de etică filosofică  4  Prezentarea unor 
aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

 2. Caracteristicile mediului de afaceri 4  
 3. Standarde etice în afaceri  4 

4. Analiza şi dezbaterea studiilor de caz referitoare la 
practica în afaceri  

 4 

 5. Dileme etice în afaceri: dilema prizonierului, dilema 
fermierului, tit for tat 

 4   

6. Responsabilitatea corporaţiilor faţă de societate   4   

 7. Teoria părţilor interesate şi profitul. Implicaţii de natură 
etică 

 4   

      
      

Bibliografie11   1. Crăciun, D., Morar, V., Macoviciuc, V., Etica afacerilor, Editura Paideia, Bucureşti, 2005
2. Crăciun, D., Etica în afaceri, o scurtă introducere, Editura ASE, Bucureşti, 2005.
3. Kant, I., Critica raţiunii practice, Editura IRI, Bucureşti, 1995.
4. Show, W. H., Barry, V., Moral Issues in Business, Wadsworth Publishing Company Belmont, California, 1992.
5. Singer, P. (editor), Tratat de Etică, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
6. Zamfirescu, V. D., Etică şi etologie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982. 

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
Universitatea de Vest din Timisoara, Roger Williams University, California Miramar University, Curtin 
University of Technology  

10. Evaluare

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

10.4 Curs   Evaluare distribuită       două subiecte de teorie şi un studiu de 
caz 

 50% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:         50% 

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Redactarea, în condiţii de limită de timp, a unui act din administraţia publică, Elaborarea unei strategii pentru a 
soluţiona o situaţie deficitară/defectuoasă, de complexitate medie, din domeniul administraţiei publice!

 Rezolvarea corecta si completa a 2 subiecte de la test + Realizarea completa a eseului si raportului si 
predarea lor  

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Elemente de Drept Penal si Procedură Penală  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect. univ. dr. Caius Luminosu 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Lect. univ. dr. Caius Luminosu 
2.4 Anul de 
studiu6

 3 2.5 
Semestrul

 5 2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

 OP 

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/practică  1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

 42  , din care: 3.5 
curs

 28 3.6 activităţi aplicative 14  

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat  7 
Examinări  8 
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  60 

3.8 Total ore pe semestru7  102 

3.9 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   Sala de curs cu videoproiector, laptop, tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  videoproiector, tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  C1. UTILIZAREA CONCEPTELOR ŞI PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCŢIONARE A STRUCTURILOR ADMINISTRATIVE PENTRU INSERŢIA PROFESIONALĂ ÎN 
INSTITUŢII PUBLICE ŞI/SAU PRIVATE

 C2. IDENTIFICAREA ŞI APLICAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL 
ADMINISTRATIV, INCLUSIV INIŢIEREA ŞI FORMULAREA DE PROPUNERI DE ACTE NORMATIVE 
ŞI/SAU ADMINISTRATIVE 

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 CURSUL ÎŞI PROPUNE, AVÂND IN VEDERE SPECIFICUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT,
SA SENSIBILIZEZE STUDENŢII ATÂT PRIN ASPECTELE TEORETICE CÂT ŞI
PRIN SPEŢELE DIN PRACTICA JUDICIARĂ, CORELAŢIILE SI ASOCIAŢIILE
DINTRE ACESTEA ŞI NATURA JURIDICĂ A RĂSPUNDERII PENALE.

STUDENŢII POT SĂ-ŞI CONFRUNTE PROPRIILE LOR OPINII CU CELE REZULTATE DIN
PROBLEMELE TEORETICE ANALIZATE PENTRU A ÎNŢELEGE MAI BINE
ORIGINEA,  EVOLUŢIA ŞI  ESENŢA UNOR INSTITUŢII  ALE  DREPTULUI
PENAL ŞI DREPTULUI PROCESUAL PENAL.

  

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
 1. Legea penala  2  Prelegere cu 

prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 2. Infracţiunea  2 

 3. Cauze care exclud  infracţiunea  2 

 4. Pedepsele 2  

 5. Răspunderea penală 2  

 6. Infracţiuni contra persoanei  2 

 7. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul 2  

 8. Infracţiuni contra familiei 2  

 9. Infracţiuni contra păcii şi omenirii 2  

10. Reguli de baza  şi acţiuni în procesul penal  2  

11. Probele şi mijloacele de probă  2  

 12. Urmărirea penală 2  

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 13. Judecata 2  

  14. Executarea hotărârilor  2 

Bibliografie9   1. C. Bulai, Manual de drept penal, partea generală, Ed. All, Bucureşti 2005
2. M. Basarab, Drept penal, partea generală, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti 1983
3. I. Neagu, Tratat de procedura  penală, Ed. PRO, Bucureşti 1997
4. P. Gattegno, Drept penal special, Ed. Dalloz, Paris 1995  

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

 1. Interpretarea şi aplicarea legii penale  3  Prezentarea unor 
aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

2. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii   2 

 3. Caracterul penal al faptei prevăzute de legea penală şi 
posibilitatea înlăturării  acesteia 

2 

 4. Cadrul pedepselor în dreptul penal român  2 

 5. Modalităţile infracţiunii  2   

 6. Infracţiuni de fals  1   

 7. Infracţiuni contra autorităţii  1   

 8. Infracţiuni contra patrimoniului  1   

      

Bibliografie11   1. C. Bulai, Manual de drept penal, partea generală, Ed. All, Bucureşti 2005
2. M. Basarab, Drept penal, partea generală, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti 1983
3. I. Neagu, Tratat de procedura  penală, Ed. PRO, Bucureşti 1997
4. P. Gattegno, Drept penal special, Ed. Dalloz, Paris 1995

 

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Universitatea de Vest din Timisoara, Roger Williams University, California Miramar University, 
Curtin University of Technology  

10. Evaluare

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

10.4 Curs   Examenul scris   subiecte de sinteză  70% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:       participarea studenţilor la rezolvarea 
unor speţe simplificate raportate la 
materia predată la seminare şi la 
dezbateri, seminariile fiind interactive 

 30% 

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Realizarea unui proiect de cercetare referitor la o problemă de complexitate medie din domeniul, în baza 
unei documentări proprii, argumentând metodelele, tehnicile, procedurile şi instrumentele propuse a fi 
folosite, potrivit principalelor concepte şi teorii însuşite.

 Elaborarea unei sinteze de acte legislativ-normative pe un subiect dat, utilizând principalele baze publice de 

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



date din domeniu.
 Rezolvarea corecta si completa a 2 subiecte de la test + Realizarea completa a eseului si raportului si 

predarea lor  

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Complemente si Spe e de Drept Penalț  
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Gheorghe PINTEALĂ  
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Lect.univ.dr. Gheorghe PINTEALĂ  
2.4 Anul de 
studiu6

3  2.5 
Semestrul

 5 2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

 OP 

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/practică  1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

 42  , din care: 3.5 
curs

 28 3.6 activităţi aplicative 14  

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat  10 
Examinări  10 
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  60 

3.8 Total ore pe semestru7 102  

3.9 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   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  videoproiector, laptop, tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  C1. UTILIZAREA CONCEPTELOR ŞI PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCŢIONARE A STRUCTURILOR ADMINISTRATIVE PENTRU INSERŢIA PROFESIONALĂ ÎN 
INSTITUŢII PUBLICE ŞI/SAU PRIVATE

 C2. IDENTIFICAREA ŞI APLICAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL 
ADMINISTRATIV, INCLUSIV INIŢIEREA ŞI FORMULAREA DE PROPUNERI DE ACTE NORMATIVE 
ŞI/SAU ADMINISTRATIVE 

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Cursul îşi propune să prezinte fundamentele teoretice ale dreptului penal, 
punând accent pe practica judiciară, prezentând corelaţiile şi asociaţiile dintre 
infracţiune şi natura juridică a răspunderii penale. 

7.2 Obiectivele specifice
 Studenţii pot să-şi confrunte propriile lor opinii cu cele rezultate din problemele

teoretice analizate pentru a înţelege mai bine originea, evoluţia şi esenţa unor 
instituţii ale dreptului penal şi dreptului procesual penal.  

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
 1. Legea penala  2  Prelegere cu 

prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 2. Infracţiunea  2 

 3. Cauze care exclud  infracţiunea  2 

4. Pedepsele  2  

 5. Răspunderea penală  2 

 6. Infracţiuni contra persoanei  2 

 7. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul 2  

 8. Infracţiuni contra familiei 2  

 9. Infracţiuni contra păcii şi omenirii 2  

10. Reguli de baza  şi acţiuni în procesul penal   2 

 11. Probele şi mijloacele de probă 2  

 12. Urmărirea penală  2 

 13. Judecata  2 

 14. Executarea hotărârilor 2  

Bibliografie9   1. C. Bulai, Manual de drept penal, partea generală, Ed. All, Bucureşti 2005
2. M. Basarab, Drept penal, partea generală, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti 1983
3. I. Neagu, Tratat de procedura  penală, Ed. PRO, Bucureşti 1997
4. P. Gattegno, Drept penal special, Ed. Dalloz, Paris 1995    

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.
9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

 1. Interpretarea şi aplicarea legii penale 2   Prezentarea unor 
aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

 2. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii  2 

 3. Caracterul penal al faptei prevăzute de legea penală şi 
posibilitatea înlăturării acesteia 

 2 

 4. Cadrul pedepselor în dreptul penal român  2 

5. Modalităţile infracţiunii   2   

 6. Infracţiuni de fals  2   

 7. Infracţiuni contra autorităţii 1    

8. Infracţiuni contra patrimoniului   1   

      

Bibliografie11  1. C. Bulai, Manual de drept penal, partea generală, Ed. All, Bucureşti 2005
2. M. Basarab, Drept penal, partea generală, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti 1983
3. I. Neagu, Tratat de procedura  penală, Ed. PRO, Bucureşti 1997
4. P. Gattegno, Drept penal special, Ed. Dalloz, Paris 1995  

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Universitatea de Vest din Timisoara, Roger Williams University, California Miramar University, 
Curtin University of Technology etc  

10. Evaluare

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

10.4 Curs   Examenul scris     Subiecte de sinteză  70% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:       participarea studenţilor la rezolvarea 
unor speţe simplificate raportate la 
materia predată la seminare şi la 
dezbateri, seminariile fiind interactive 

 30% 

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Realizarea unui proiect de cercetare referitor la o problemă de complexitate medie din domeniul, în baza 
unei documentări proprii, argumentând metodelele, tehnicile, procedurile şi instrumentele propuse a fi 
folosite, potrivit principalelor concepte şi teorii însuşite.

 • Elaborarea unei sinteze de acte legislativ-normative pe un subiect dat, utilizând principalele baze publice 
de date din domeniu.!

 Rezolvarea corecta si completa a 2 subiecte de la test + Realizarea completa a eseului si raportului si 
predarea lor  

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Tehnici si Metode ale Adoptării Deciziilor Publice 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr. Eugenia GRECU 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf.univ.dr. Eugenia GRECU 
2.4 Anul de 
studiu6

 3 2.5 
Semestrul

 5 2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

OP  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  3  , din care:   
3.2 
curs  1 

3.3 seminar/laborator/ 
proiect/practică 2  

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

 42  , din care: 3.5 
curs

14  3.6 activităţi aplicative  28 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei 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  10 
Tutoriat  5 
Examinări  5 
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  50 

3.8 Total ore pe semestru7  92 

3.9 Numărul de credite  3 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

 C5. ADMINISTRAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DIN DOMENIU, CU RESPECTAREA ETICII ŞI 
DEONTOLOGIEI PROFESIONALE

 C6. IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ, 
ÎN MOD COOPERANT, FLEXIBIL ŞI EFICIENT  

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

 Obiectivul specific al disciplinei este cunoaşterea procesului decizional şi a 
principalelor metode şi tehnici de elaborare şi adoptare a deciziei în instituţiile 
publice; Rezultatele învăţării sunt reprezentate de setul de cunoştinţe  ce oferă 
functionarului public capacitatea de organizare optimă  a procesului decizional
şi funcţionare eficientă a autorităţilor publice  

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

 Acţiunea socială eficientă  1  Prelegere cu 
prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 Cadrul general al deciziei administrative  1 
 Etapele procesului decisional  2 
 Modele teoretice privind procesul de adoptare a deciziei 

publice 
 1 

 Metode şi tehnici de elaborare şi adoptare a deciziei 
administrative 

7  

 Executarea deciziei administrative  1 

 Modalităţi de îmbunătăţire a procesului decizional în 
administraţia publică 

1  

    
    
    
    
    
    
    

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


Bibliografie9  
1. Grecu Eugenia, Metode şi tehnici ale elaborării deciziei administrative-suport de curs (în curs de apariţie), 
Editura Solness, Timişoara, 2010
2. Nicu Alina Livia, Stiinta  administraţiei, Editura Universitaria, Craiova, 2007 
3. Tudosescu, I., Acţiunea  socială eficientă, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000
4. Junjan, V., Decizia în administraţia publică, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2001   

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

 Acţiunea socială eficientă; Cadrul general al deciziei 
administrative; Etapele procesului decizional;Modele 
teoretice privind procesul de adoptare a deciziei publice 
(Modelul triunghiului de fier, Modelul reţelelor de 
influenţă, Modelele lui Peters) 

 4  Prezentarea unor 
aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

 Metodologia de elaborare a prognozelor  4 

 Metode explorative(Extrapolarea analitică,Analogia 
istorică,Metoda morfologică,Metoda scenariilor) 

 6 

 Metode normative(Metoda balanţelor, Metoda de optimizare,
Metoda arborelui de pertinenţă , Analiza cost-beneficiu) 

 6 

 Metodele gândirii intuitive( Metoda Brainstorming, Metoda 
Delphi, Reuniunea Philips 66, Reuniunea PANEL, Metoda 
delegării, Metoda studiului cazurilor, Regula 80/ 20) 

 4   

Executarea deciziei administrative   2   

 Modalităţi de îmbunătăţire a procesului decizional în 
administraţia publică 

2    

      
      
Bibliografie11   
1. Grecu Eugenia, Metode şi tehnici ale elaborării deciziei administrative-suport de curs (în curs de apariţie), 
Editura Solness, Timişoara, 2010
2. Nicu Alina Livia, Stiinta  administraţiei, Editura Universitaria, Craiova, 2007 
3. Tudosescu, I., Acţiunea  socială eficientă, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000
4. Junjan, V., Decizia în administraţia publică, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2001 

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Point Park University, School of Business, Public Administration, Pittsburgh, Pennsylvania, SUA 
University of Ottawa- Faculty of Social Sciences-School of Political Studies, Ottawa, Canada, University of La 
Verne, College of Business and Public Management, Department of Public Administration, La Verne, 
California, SUA, etc  



10. Evaluare

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

10.4 Curs   Examen scris  3 subiecte teoretice si o aplicaţie   66% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:       nota pentru activitatea pe parcurs  33% 

L:          

P:          

Pr:              

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 
stăpânirea lui)

  Redactarea, în condiţii de limită de timp, a unui act din administraţia publică, Elaborarea unei strategii pentru a 
soluţiona o situaţie deficitară/defectuoasă, de complexitate medie, din domeniul administraţiei publice!

 Rezolvarea corecta si completa a 2 subiecte de la test si a unei aplicatii practice. 

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Strategii Decizionale 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr. Eugenia GRECU 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf.univ.dr. Eugenia GRECU 
2.4 Anul de 
studiu6

 3 2.5 
Semestrul

 5 2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

OP  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  3  , din care:   
3.2 
curs  1 

3.3 seminar/laborator/ 
proiect/practică  2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

  42  , din care: 3.5 
curs

 14 3.6 activităţi aplicative  28 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei 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  10 
Tutoriat  5 
Examinări  5 
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale 50  

3.8 Total ore pe semestru7 92  

3.9 Numărul de credite  3 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  C5. ADMINISTRAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DIN DOMENIU, CU RESPECTAREA ETICII ŞI 
DEONTOLOGIEI PROFESIONALE

 C6. IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ, 
ÎN MOD COOPERANT, FLEXIBIL ŞI EFICIENT  

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Obiectivul specific al disciplinei este cunoaşterea procesului decizional şi a 
principalelor metode şi tehnici de elaborare şi adoptare a deciziei în instituţiile 
publice; Rezultatele învăţării sunt reprezentate de setul de cunoştinţe  ce oferă 
functionarului public capacitatea de organizare optimă  a procesului decizional
şi funcţionare eficientă a autorităţilor publice.  

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

Acţiunea socială eficientă   1  Prelegere cu 
prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 Cadrul general al deciziei administrative  1 
 Etapele procesului decisional  2 
 Modele teoretice privind procesul de adoptare a deciziei 

publice 
 1 

 Metode şi tehnici de elaborare şi adoptare a deciziei 
administrative 

 7 

 Executarea deciziei administrative  1 

 Modalităţi de îmbunătăţire a procesului decizional în 
administraţia publică 

 1 

    
    
    
    
    
    
    

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


Bibliografie9   1. Grecu Eugenia, Metode şi tehnici ale elaborării deciziei administrative-suport de curs (în curs de 
apariţie), Editura Solness, Timişoara, 2010
2. Nicu Alina Livia, Stiinta  administraţiei, Editura Universitaria, Craiova, 2007 
3. Tudosescu, I., Acţiunea  socială eficientă, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000
4. Junjan, V., Decizia în administraţia publică, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2001  

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

 Acţiunea socială eficientă; Cadrul general al deciziei 
administrative; Etapele procesului decizional;Modele 
teoretice privind procesul de adoptare a deciziei publice 
(Modelul triunghiului de fier, Modelul reţelelor de 
influenţă, Modelele lui Peters)  

 4  Prezentarea unor 
aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

 Metodologia de elaborare a prognozelor  4 

 Metode explorative(Extrapolarea analitică,Analogia 
istorică,Metoda morfologică,Metoda scenariilor)  

 6 

 Metode normative(Metoda balanţelor, Metoda de optimizare,
Metoda arborelui de pertinenţă , Analiza cost-beneficiu)  

 6 

 Metodele gândirii intuitive( Metoda Brainstorming, Metoda 
Delphi, Reuniunea Philips 66, Reuniunea PANEL, Metoda 
delegării, Metoda studiului cazurilor, Regula 80/ 20)  

 4   

 Executarea deciziei administrative   2   

Modalităţi de îmbunătăţire a procesului decizional în 
administraţia publică  

 2   

      
      

Bibliografie11   1. Grecu Eugenia, Metode şi tehnici ale elaborării deciziei administrative-suport de curs (în curs de 
apariţie), Editura Solness, Timişoara, 2010
2. Nicu Alina Livia, Stiinta  administraţiei, Editura Universitaria, Craiova, 2007 
3. Tudosescu, I., Acţiunea  socială eficientă, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000
4. Junjan, V., Decizia în administraţia publică, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2001 

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Point Park University, School of Business, Public Administration, Pittsburgh, Pennsylvania, SUA 
University of Ottawa- Faculty of Social Sciences-School of Political Studies, Ottawa, Canada, University of La 
Verne, College of Business and Public Management, Department of Public Administration, La Verne, 
California, SUA, etc  



10. Evaluare

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

10.4 Curs   Examen scris  3 subiecte teoretice si o aplicaţie    66%  

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:       nota pentru activitatea pe parcurs 33%  

L:          

P:          

Pr:              

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 
stăpânirea lui)

  Redactarea, în condiţii de limită de timp, a unui act din administraţia publică, Elaborarea unei strategii pentru a 
soluţiona o situaţie deficitară/defectuoasă, de complexitate medie, din domeniul administraţiei publice!

 Rezolvarea corecta si completa a 2 subiecte de la test si a unei aplicatii practice  

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Deontologia Functionarului Public 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr. Eugenia GRECU 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Conf.univ.dr. Eugenia GRECU  
2.4 Anul de 
studiu6

3  2.5 
Semestrul

 5 2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

OP  

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/practică 2  

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

 56  , din care: 3.5 
curs

 28 3.6 activităţi aplicative  28 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  5 
Tutoriat  5 
Examinări  5 
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  30 

3.8 Total ore pe semestru7  86 

3.9 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   Sala de curs cu videoproiector, laptop, tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  videoproiector, tabla 

6. Competenţe specifice acumulate

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



Competenţe
profesionale8

  C5. ADMINISTRAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DIN DOMENIU, CU RESPECTAREA ETICII ŞI 
DEONTOLOGIEI PROFESIONALE 

Competenţe
transversale

  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

  1. Cunoastere si înţelegere: Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor cu 
care opereaza functia publica. 

 2. Explicare  si interpretare: Explicarea  si interpretarea aspectelor definitorii  
pentru deontologia funcţiei publice 

 3. Instrumental aplicative: Prelegeri interactive cu folosirea metodelor; 
expunerea si interviul;  prezentarea unor situatii practice si a modului de 
soluţionare a acestora de către instituţiile specializate  

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
 Consideratii generale privind  functia publica  2  Prelegere cu 

prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 Regimul juridic al functiei publice  2 
Functionarul public   2 
Cariera în functia publica  4 
 Responsabilitatea functionarilor publici   4 
 Raportul de serviciu al functionarilor publici  2 
 Gestiunea în functii si a functionarilor publici  2 
 Deontologia functiei si a functionarilor publici  6 
 Functia si functionarul public comunitar  2 
 Functionarii publici si personalul contractual  2 
    
    
    
    
Bibliografie9   
1.Ioan  Alexandru,  Administratia  publică.  Teorii.  Realităţi.  Perspective, Editia  a  IV-a, Editura  Lumina Lex , 
Bucuresti, 2007 
2.Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Editia a 5-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2005
3.Virginia Vedinas, Drept administrativ si institutii  politico-administrative, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002    

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.
9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 Consideratii generale privind  functia publica 2   Prezentarea unor 
aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

 Regimul juridic al functiei publice 2  
 Functionarul public  4 
 Cariera în functia publica
Responsabilitatea functionarilor publici 

 4
2 

Raportul de serviciu al functionarilor publici  2   
 Gestiunea în functii si a functionarilor publici 2    
 Deontologia functiei si a functionarilor publici  6   
 Functia si functionarul public comunitar  2   
 Functionarii publici si personalul contractual  2   
Bibliografie11   
1.Ioan  Alexandru,  Administratia  publică.  Teorii.  Realităţi.  Perspective, Editia  a  IV-a, Editura  Lumina Lex , 
Bucuresti, 2007 
2.Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Editia a 5-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2005
3.Virginia Vedinas, Drept administrativ si institutii  politico-administrative, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002  

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Florida Atlantic University, School of Public Administration, Boca Raton, Florida , SUA, Upper Iowa 
University, Public Administration, Milwaukee Area CentersFayette, Iowa, SUA Point Park University, School of 
Business, Public Administration, Pittsburgh, Pennsylvania, USA etc  



10. Evaluare

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

10.4 Curs  Examen scris      3 subiecte teoretice si o aplicaţie  66%  

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:       nota pentru activitatea pe parcurs 33%   

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Redactarea, în condiţii de limită de timp, a unui act din administraţia publică, !
 Elaborarea şi tehnoreactarea în format electronic a unui proiect de specialitate pe o temă dată şi în restricţii 

de timp, aplicând principiile, normele şi valorile eticii profesionale

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



(semnătura) (semnătura)

…………………….………
   

…………………….………



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Deontologia  în Administra ia Publicăț

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr. Eugenia GRECU 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Conf.univ.dr. Eugenia GRECU  
2.4 Anul de 
studiu6

3  2.5 
Semestrul

 5 2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

OP  

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/practică 2  

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

 56  , din care: 3.5 
curs

 28 3.6 activităţi aplicative  28 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  5 
Tutoriat  5 
Examinări  5 
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  30 

3.8 Total ore pe semestru7  86 

3.9 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   Sala de curs cu videoproiector, laptop, tablă

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  videoproiector, tabla 

6. Competenţe specifice acumulate

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



Competenţe
profesionale8

  C5. ADMINISTRAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DIN DOMENIU, CU RESPECTAREA ETICII ŞI 
DEONTOLOGIEI PROFESIONALE 

Competenţe
transversale

  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

  1. Cunoastere si înţelegere: Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor cu 
care opereaza functia publica. 

 2. Explicare  si interpretare: Explicarea  si interpretarea aspectelor definitorii  
pentru deontologia funcţiei publice 

 3. Instrumental aplicative: Prelegeri interactive cu folosirea metodelor; 
expunerea si interviul;  prezentarea unor situatii practice si a modului de 
soluţionare a acestora de către instituţiile specializate  

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
 Consideratii generale privind  functia publica  2  Prelegere cu 

prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 Regimul juridic al functiei publice  2 
Functionarul public   2 
Cariera în functia publica  4 
 Responsabilitatea functionarilor publici   4 
 Raportul de serviciu al functionarilor publici  2 
 Gestiunea în functii si a functionarilor publici  2 
 Deontologia functiei si a functionarilor publici  6 
 Functia si functionarul public comunitar  2 
 Functionarii publici si personalul contractual  2 
    
    
    
    
Bibliografie9   
1.Ioan  Alexandru,  Administratia  publică.  Teorii.  Realităţi.  Perspective, Editia  a  IV-a, Editura  Lumina Lex , 
Bucuresti, 2007 
2.Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Editia a 5-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2005
3.Virginia Vedinas, Drept administrativ si institutii  politico-administrative, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002    

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.
9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 Consideratii generale privind  functia publica 2   Prezentarea unor 
aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

 Regimul juridic al functiei publice 2  
 Functionarul public  4 
 Cariera în functia publica
Responsabilitatea functionarilor publici 

 4
2 

Raportul de serviciu al functionarilor publici  2   
 Gestiunea în functii si a functionarilor publici 2    
 Deontologia functiei si a functionarilor publici  6   
 Functia si functionarul public comunitar  2   
 Functionarii publici si personalul contractual  2   
Bibliografie11   
1.Ioan  Alexandru,  Administratia  publică.  Teorii.  Realităţi.  Perspective, Editia  a  IV-a, Editura  Lumina Lex , 
Bucuresti, 2007 
2.Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Editia a 5-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2005
3.Virginia Vedinas, Drept administrativ si institutii  politico-administrative, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002  

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Florida Atlantic University, School of Public Administration, Boca Raton, Florida , SUA, Upper Iowa 
University, Public Administration, Milwaukee Area CentersFayette, Iowa, SUA Point Park University, School of 
Business, Public Administration, Pittsburgh, Pennsylvania, USA etc  



10. Evaluare

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

10.4 Curs  Examen scris      3 subiecte teoretice si o aplicaţie  66%  

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:       nota pentru activitatea pe parcurs 33%   

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Redactarea, în condiţii de limită de timp, a unui act din administraţia publică, !
 Elaborarea şi tehnoreactarea în format electronic a unui proiect de specialitate pe o temă dată şi în restricţii 

de timp, aplicând principiile, normele şi valorile eticii profesionale

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



(semnătura) (semnătura)

…………………….………
   

…………………….………



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Dezvoltare i Planificare Urbanăș  
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. Dr. Ach. Radoslav Radu   
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf. Dr. Ach. Radoslav Radu   
2.4 Anul de 
studiu6

 3 2.5 
Semestrul

 5 2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

OP  

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/practică  2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

 56  , din care: 3.5 
curs

 28 3.6 activităţi aplicative  28 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei 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  5 
Tutoriat  5 
Examinări  5 
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  40 

3.8 Total ore pe semestru7  96 

3.9 Numărul de credite 4  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  videoproiector, laptop, browser Internet, tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  C4. APLICAREA INSTRUMENTELOR STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ 

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Iniţierea studenţilor în înţelegerea, analizarea şi rezolvarea problemelor 
creşterii urbane, legile de dezvoltare a aşezărilor, logica schimbărilor urbane, 
inovaţiile în dezvoltarea urbană 

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
 Legile de dezvoltare a asezarilor   
Cresterea pas cu pas, Cresterea unui intreg mai mare, 

Viziunea, 
Spatiul pozitiv, Proiectarea cladirilor mari, Structura cladirilor,
Formarea de centre

 8  Prelegere cu 
prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 Planuri de amenajare a teritoriului
PEuropene, PATN, PATZI, PATJ   

 14 

 Planuri de urbanism  
, PUG, Regulamente aferente, PUZ – PUD, regulamente 

aferente  

 6 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


Bibliografie9   ALEXANDER C, HAJO N, ARTEMIS A,-„ A NEW THEORY OF URBAN DESIGN” – ED. NEW YORK OXFORD 
UNIVERSITY PRESS , 1987
GERHARD CURDES- „STADTSKULTUR UND STADTGESTALTUNG”- ED KOHLHAMMER,  STUTTGART BERLIN,KOLN,    
1997
RADU  RADOSLAV  "DESPRE URBANISM”  ED BRUMARU, TIMISOARA 2004
LEGISLATIA IN VIGOARE       (L350 modificata in 2009   

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare
Aplicatii analiza pe orase     14  Prezentarea unor 

aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

 Identificarea si analizarea problemelor zonei urbane, Resurse
(materiale, umane, institutionale)  

 4 

 Factorii implicati, responsabilitati  4 
 Scenarii de dezvoltare, Strategii si prioritizarea lor     4 

 Dezbaterea in colectiv a solutiilor propuse   2   
      
      
      
      
Bibliografie11   ALEXANDER C, HAJO N, ARTEMIS A,-„ A NEW THEORY OF URBAN DESIGN” – ED. NEW YORK OXFORD 
UNIVERSITY PRESS , 1987
GERHARD CURDES- „STADTSKULTUR UND STADTGESTALTUNG”- ED KOHLHAMMER,  STUTTGART BERLIN,KOLN,    
1997
RADU  RADOSLAV  "DESPRE URBANISM”  ED BRUMARU, TIMISOARA 2004
LEGISLATIA IN VIGOARE       (L350 modificata in 2009 

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Harvard School of Architecture (SUA) http://www.gsd.harvard.edu/cgi-bin/courses/index.cgi , 
14.12.2010

 The Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture – Copenhaga 
http://www.karch.dk/uk/Menu/Education/Master
%e2%80%99s+Programmes/Architecture+in+an+Urban+Context, 14.12.2010

 T.U. Delft Olanda  MSc Programme  Architecture, Urbanism and Building Sciences” 
http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=fc90d518-cb39-40c2-a6b1-ce210ba6090a&lang=en, 13.12.2010 etc  

10. Evaluare

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

10.4 Curs  Examen    Examen scris  50% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:         50% 

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Întocmirea unui proiect de îmbunătăţire a funcţionării administraţiei publice într-o problemă dată!


9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Urbanism Reabilitare 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. Dr. Ach. Radoslav Radu   
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf. Dr. Ach. Radoslav Radu   
2.4 Anul de 
studiu6

 3 2.5 
Semestrul

 5 2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

OP  

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/practică  2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

 56  , din care: 3.5 
curs

 28 3.6 activităţi aplicative  28 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei 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  5 
Tutoriat  5 
Examinări  5 
Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale  40 

3.8 Total ore pe semestru7  96 

3.9 Numărul de credite 4  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  C4. APLICAREA INSTRUMENTELOR STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ 

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Iniţierea studenţilor în înţelegerea, analizarea şi rezolvarea problemelor 
creşterii urbane, legile de dezvoltare a aşezărilor, logica schimbărilor urbane, 
inovaţiile în dezvoltarea urbană 

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
 Legile de dezvoltare a asezarilor   
Cresterea pas cu pas, Cresterea unui intreg mai mare, 

Viziunea, 
Spatiul pozitiv, Proiectarea cladirilor mari, Structura cladirilor,
Formarea de centre

 8  Prelegere cu 
prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 Planuri de amenajare a teritoriului
PEuropene, PATN, PATZI, PATJ   

 14 

 Planuri de urbanism  
, PUG, Regulamente aferente, PUZ – PUD, regulamente 

aferente  

 6 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


Bibliografie9   ALEXANDER C, HAJO N, ARTEMIS A,-„ A NEW THEORY OF URBAN DESIGN” – ED. NEW YORK OXFORD 
UNIVERSITY PRESS , 1987
GERHARD CURDES- „STADTSKULTUR UND STADTGESTALTUNG”- ED KOHLHAMMER,  STUTTGART BERLIN,KOLN,    
1997
RADU  RADOSLAV  "DESPRE URBANISM”  ED BRUMARU, TIMISOARA 2004
LEGISLATIA IN VIGOARE       (L350 modificata in 2009   

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare
Aplicatii analiza pe orase     14  Prezentarea unor 

aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

 Identificarea si analizarea problemelor zonei urbane, Resurse
(materiale, umane, institutionale)  

 4 

 Factorii implicati, responsabilitati  4 
 Scenarii de dezvoltare, Strategii si prioritizarea lor     4 

 Dezbaterea in colectiv a solutiilor propuse   2   
      
      
      
      
Bibliografie11   ALEXANDER C, HAJO N, ARTEMIS A,-„ A NEW THEORY OF URBAN DESIGN” – ED. NEW YORK OXFORD 
UNIVERSITY PRESS , 1987
GERHARD CURDES- „STADTSKULTUR UND STADTGESTALTUNG”- ED KOHLHAMMER,  STUTTGART BERLIN,KOLN,    
1997
RADU  RADOSLAV  "DESPRE URBANISM”  ED BRUMARU, TIMISOARA 2004
LEGISLATIA IN VIGOARE       (L350 modificata in 2009 

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: Harvard School of Architecture (SUA) http://www.gsd.harvard.edu/cgi-bin/courses/index.cgi , 
14.12.2010

 The Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture – Copenhaga 
http://www.karch.dk/uk/Menu/Education/Master
%e2%80%99s+Programmes/Architecture+in+an+Urban+Context, 14.12.2010

 T.U. Delft Olanda  MSc Programme  Architecture, Urbanism and Building Sciences” 
http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=fc90d518-cb39-40c2-a6b1-ce210ba6090a&lang=en, 13.12.2010 etc  

10. Evaluare

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

10.4 Curs  Examen    Examen scris  50% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:         50% 

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Întocmirea unui proiect de îmbunătăţire a funcţionării administraţiei publice într-o problemă dată!


9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului 
2.2 Titularul activităţilor de curs  S.l dr.ing. Adina NEGREA 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  S.l dr.ing. Adina NEGREA 
2.4 Anul de 
studiu6

 3 2.5 
Semestrul

 6 2.6 Tipul de 
evaluare

 D 2.7 Regimul 
disciplinei

 OP 

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/practică  2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

42  , din care: 3.5 
curs

21  3.6 activităţi aplicative  21 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat  10 
Examinări  5 
Alte activităţi    5 
Total ore activităţi individuale  60 

3.8 Total ore pe semestru7 102 

3.9 Numărul de credite 3  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

 browser Internet, tabla 

6. Competenţe specifice acumulate

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



Competenţe
profesionale8

  C4. APLICAREA INSTRUMENTELOR STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ 

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Obiectivele cursului sunt: 
 1. Prezentarea noţiunilor de bază privind  chimia şi protecţia factorilor de 

mediu: apǎ, aer, sol.
 2. Prezentarea unor noţiuni privind gestionarea deşeurilor.
 3. Legislaţia din domeniul protecţiei mediului. 

7.2 Obiectivele specifice

  Absolventul trebuie să definească diferite concepte din protecţia mediului şi 
să caracterizeze diferite tipuri de poluare; să analizeze şi să interpreteze 
elementele constitutive ale protecţiei mediului şi să identifice factorii 
perturbatori şi blocajele care pot sǎ aparǎ în cazul poluǎrii mediului 
înconjurǎtor. Totodatǎ trebuie să analizeze şi să interpreteze conceptele şi 
instrumentele utilizate în protecţia mediului, cat şi să interpreteze din 
perspectivă didactică problematica abordată în activităţile de curs şi seminar. 

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

 Concepte şi instrumente în protecţia mediului  4  Prelegere cu 
prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 Aerul. 3  
 Apa  3 
 Solul corp natural  3 

 Gestionarea deşeurilor  4

 Legislaţie în domeniul protecţiei mediului 4

    
    
    
    
    
    
    
    

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


Bibliografie9   1. Mackenzie L. Davis, David A. Cornwell, Introduction to Environmental Engineering, The 
McGraw-Hill Companies, Boston, 2000
2. Edward S. Rubin, Introduction to Engineering and the Environment, The McGraw-Hill Companies, Boston 
2001
3. Ram S. Gupta PhD, Environmental Engineering and Science, Government Institutes and Science, 
Government Institutes Rockville, MD, 1997
4. David H.F. Liu, Bela G. Liptak, Paul A. Boris, Environmental Engineers’ Handbook, Lewis Publishers, Boca 
Raton, New York, 1997
5. Robert A. Corbitt, Standard Handbook of Environmental Engineering, The McGraw-Hill  Companies, New 
York, 1998
6. Burticǎ G., Negrea A., Micu D., Orha C., Poluanţii şi mediul înconjurǎtor, Editura Politehnica Timişoara, 2005
7. Rădulescu, H. Poluarea şi tehnici de depoluare a mediului, Editura Eurobit, Timişoara, 2001
8. ***, Legea protecţiei mediului nr. 137, Monitorul Oficial al României, anul VII, nr. 304, Bucureşti, 1995
9.  Lungu E., Duda L., Poluarea mediului şi tehnologii de combatere, Editura Mirton, Timişoara, 1999  

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare
 Aerul- indicatori de calitate  5  Prezentarea unor 

aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

 Apa-indicatori de calitate  5 
 Solul-indicatori de calitate  5 

 Valorificǎri de deşeuri  6 

      
      
      
      
      
Bibliografie11  1. Mackenzie L. Davis, David A. Cornwell, Introduction to Environmental Engineering, The 
McGraw-Hill Companies, Boston, 2000
2. Edward S. Rubin, Introduction to Engineering and the Environment, The McGraw-Hill Companies, Boston 
2001
3. Ram S. Gupta PhD, Environmental Engineering and Science, Government Institutes and Science, 
Government Institutes Rockville, MD, 1997
4. David H.F. Liu, Bela G. Liptak, Paul A. Boris, Environmental Engineers’ Handbook, Lewis Publishers, Boca 
Raton, New York, 1997
5. Robert A. Corbitt, Standard Handbook of Environmental Engineering, The McGraw-Hill  Companies, New 
York, 1998
6. Burticǎ G., Negrea A., Micu D., Orha C., Poluanţii şi mediul înconjurǎtor, Editura Politehnica Timişoara, 2005
7. Rădulescu, H. Poluarea şi tehnici de depoluare a mediului, Editura Eurobit, Timişoara, 2001
8. ***, Legea protecţiei mediului nr. 137, Monitorul Oficial al României, anul VII, nr. 304, Bucureşti, 1995
9.  Lungu E., Duda L., Poluarea mediului şi tehnologii de combatere, Editura Mirton, Timişoara, 1999    

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: University of Manchester, University of Liverpool, Technische Universitat Munchen, etc  

10. Evaluare

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

10.4 Curs   Evaluare Distribuita   Examen scris   33% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:       Evsluare activitate pe parcurs  67% 

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoștințe minim necesar pentru promovarea disciplinei și modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Întocmirea unui proiect de îmbunătăţire a funcţionării administraţiei publice într-o problemă dată!


Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Sustenabilitate si Risc 
2.2 Titularul activităţilor de curs  S.l dr.ing. Adina NEGREA 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  S.l dr.ing. Adina NEGREA 
2.4 Anul de 
studiu6

 3 2.5 
Semestrul

 6 2.6 Tipul de 
evaluare

 D 2.7 Regimul 
disciplinei

 OP 

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/practică  2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

42  , din care: 3.5 
curs

21  3.6 activităţi aplicative  21 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat  10 
Examinări  5 
Alte activităţi    5 
Total ore activităţi individuale  60 

3.8 Total ore pe semestru7 102 

3.9 Numărul de credite 3  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

 browser Internet, tabla 

6. Competenţe specifice acumulate

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



Competenţe
profesionale8

  C4. APLICAREA INSTRUMENTELOR STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ 

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Obiectivele cursului sunt: 
 1. Prezentarea noţiunilor de bază privind  chimia şi protecţia factorilor de 

mediu: apǎ, aer, sol.
 2. Prezentarea unor noţiuni privind gestionarea deşeurilor.
 3. Legislaţia din domeniul protecţiei mediului. 

7.2 Obiectivele specifice

  Absolventul trebuie să definească diferite concepte din protecţia mediului şi 
să caracterizeze diferite tipuri de poluare; să analizeze şi să interpreteze 
elementele constitutive ale protecţiei mediului şi să identifice factorii 
perturbatori şi blocajele care pot sǎ aparǎ în cazul poluǎrii mediului 
înconjurǎtor. Totodatǎ trebuie să analizeze şi să interpreteze conceptele şi 
instrumentele utilizate în protecţia mediului, cat şi să interpreteze din 
perspectivă didactică problematica abordată în activităţile de curs şi seminar. 

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

 Concepte şi instrumente în protecţia mediului  4  Prelegere cu 
prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 Notiuni privind sustenabilitatea 3  
 Evaluarea riscului privind poluarea aerului  3 
 Evaluarea riscului privind poluarea apei  3 
 Evaluarea riscului privind poluarea solului  4

 Legislaţie în domeniul protecţiei mediului 4

    
    
    
    
    
    
    
    

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


Bibliografie9   1. Mackenzie L. Davis, David A. Cornwell, Introduction to Environmental Engineering, The 
McGraw-Hill Companies, Boston, 2000
2. Edward S. Rubin, Introduction to Engineering and the Environment, The McGraw-Hill Companies, Boston 
2001
3. Ram S. Gupta PhD, Environmental Engineering and Science, Government Institutes and Science, 
Government Institutes Rockville, MD, 1997
4. David H.F. Liu, Bela G. Liptak, Paul A. Boris, Environmental Engineers’ Handbook, Lewis Publishers, Boca 
Raton, New York, 1997
5. Robert A. Corbitt, Standard Handbook of Environmental Engineering, The McGraw-Hill  Companies, New 
York, 1998
6. Burticǎ G., Negrea A., Micu D., Orha C., Poluanţii şi mediul înconjurǎtor, Editura Politehnica Timişoara, 2005
7. Rădulescu, H. Poluarea şi tehnici de depoluare a mediului, Editura Eurobit, Timişoara, 2001
8. ***, Legea protecţiei mediului nr. 137, Monitorul Oficial al României, anul VII, nr. 304, Bucureşti, 1995
9.  Lungu E., Duda L., Poluarea mediului şi tehnologii de combatere, Editura Mirton, Timişoara, 1999  

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare
 Aerul- indicatori de calitate  7  Prezentarea unor 

aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

 Apa-indicatori de calitate  7 
 Solul-indicatori de calitate  7 
  

      
      
      
      
      
Bibliografie11  1. Mackenzie L. Davis, David A. Cornwell, Introduction to Environmental Engineering, The 
McGraw-Hill Companies, Boston, 2000
2. Edward S. Rubin, Introduction to Engineering and the Environment, The McGraw-Hill Companies, Boston 
2001
3. Ram S. Gupta PhD, Environmental Engineering and Science, Government Institutes and Science, 
Government Institutes Rockville, MD, 1997
4. David H.F. Liu, Bela G. Liptak, Paul A. Boris, Environmental Engineers’ Handbook, Lewis Publishers, Boca 
Raton, New York, 1997
5. Robert A. Corbitt, Standard Handbook of Environmental Engineering, The McGraw-Hill  Companies, New 
York, 1998
6. Burticǎ G., Negrea A., Micu D., Orha C., Poluanţii şi mediul înconjurǎtor, Editura Politehnica Timişoara, 2005
7. Rădulescu, H. Poluarea şi tehnici de depoluare a mediului, Editura Eurobit, Timişoara, 2001
8. ***, Legea protecţiei mediului nr. 137, Monitorul Oficial al României, anul VII, nr. 304, Bucureşti, 1995
9.  Lungu E., Duda L., Poluarea mediului şi tehnologii de combatere, Editura Mirton, Timişoara, 1999    

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: University of Manchester, University of Liverpool, Technische Universitat Munchen, etc  

10. Evaluare

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

10.4 Curs   Evaluare Distribuita   Examen scris   33% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:       Evsluare activitate pe parcurs  67% 

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Întocmirea unui proiect de îmbunătăţire a funcţionării administraţiei publice într-o problemă dată!


Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Marketing Public 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr. Matei TĂMĂŞILĂ 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf.univ.dr. Matei TĂMĂŞILĂ 
2.4 Anul de 
studiu6

 3 2.5 
Semestrul

 6 2.6 Tipul de 
evaluare

E  2.7 Regimul 
disciplinei

 OP 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  6  , din care:   
3.2 
curs 2 

3.3 seminar/laborator/ 
proiect/practică  3 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

49   , din care: 3.5 
curs

 28 3.6 activităţi aplicative  21 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat  10 
Examinări  5 
Alte activităţi    5 
Total ore activităţi individuale 50  

3.8 Total ore pe semestru7 99  

3.9 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   Sala de curs cu videoproiector, laptop, tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

 videoproiector, laptop, tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  C1. UTILIZAREA CONCEPTELOR ŞI PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCŢIONARE A STRUCTURILOR ADMINISTRATIVE PENTRU INSERŢIA PROFESIONALĂ ÎN 
INSTITUŢII PUBLICE ŞI/SAU PRIVATE

 C6. IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ, 
ÎN MOD COOPERANT, FLEXIBIL ŞI EFICIENT 

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Însuşirea de către studenţii a noţiunilor, principiilor şi modelelor specifice 
marketinfului public atât la nivel de concept cât şi la nivel de aplicare în cadrul
instituţiilor publice în condiţiile reale, actuale. Se vor dezvolta deprinderile 
necesare utilizării metodelor şi tehnicilor specifice: de analiză a mediului de 
marketing, de poziţionare  în piaţă, de segmentare a pieţei, de identificare a 
concurenţei, de orientare spre cetăţeni şi satisfacere a nevoilor acestora în 
vederea creşterii capacităţii instituţiilor publice de a se adapta în timp real la 
cerinţele pieţei şi de a creşte nivelul satisfacţiei cetăţenilor. 

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
1. Elemente introductive  4  Prelegere cu 

prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

2. Înţelegearea mentalităţii de marketing  4 

3. Produsul – îmbunătăţirea programelor/serviciilor publice  5 

4. Preţul  5 

5. Distribuţia(plasarea) 5 

6.Promovarea  5 
    
    
    
    

    
    
    
    

Bibliografie9   .  Tăroată A., Tămăşilă M., Staicu F., Ruşeţ V., Tăucean I. ,  Marketing Management; Politehnica; 
Timişoara, 2010
2. Kotler Ph., Lee N., Marketing in the Public Sector: A Roadmap for Improved Performance, Wharton School 
Publishing, 2007
3. Kotler Ph.,  Managementul Marketinguluui, Teora, Bucureşti, 2002   

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.
9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

 1. Metode specifice de analiză a mediului de marketing  5  Prezentarea unor 
aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

2. Cercetarea pieţei: metode şi instrumente specifice   5 

3. Segmentarea pieţei: procedură şi criterii   5 

 4. Conceperea&îmbunătăţirea şi lansarea unui 
produs/serviciu public 

6  

      
      
      
      
      

Bibliografie11   1.  Tăroată A., Tămăşilă M., Staicu F., Ruşeţ V., Tăucean I. ,  Marketing Management; Politehnica; 
Timişoara, 2010
2. Kotler Ph., Lee N., Marketing in the Public Sector: A Roadmap for Improved Performance, Wharton School 
Publishing, 2007
3. Kotler Ph.,  Managementul Marketinguluui, Teora, Bucureşti, 2002 

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: universitatea de Vest din Timisoara, University Tennessee, Knoxville SUA, American University of 
Athens, University of Cambridge, etc  

10. Evaluare

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

10.4 Curs
 Examen    Patru  subiecte teoretice şi un subiect 

aplicativ – studiu de caz 
 50% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:       Evaluarea activită ii pe parcursț   50% 

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Realizarea unui proiect de cercetare referitor la o problemă de complexitate medie din domeniul, în baza 
unei documentări proprii, argumentând metodelele, tehnicile, procedurile şi instrumentele propuse a fi 
folosite, potrivit principalelor concepte şi teorii însuşite.

 Elaborarea unei strategii pentru a soluţiona o situaţie deficitară/defectuoasă, de complexitate medie, din 
domeniul administraţiei publice

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Marketingul Serviciilor Publice
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr. Matei TĂMĂŞILĂ 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf.univ.dr. Matei TĂMĂŞILĂ 
2.4 Anul de 
studiu6

 3 2.5 
Semestrul

 6 2.6 Tipul de 
evaluare

E  2.7 Regimul 
disciplinei

 OP 

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/practică  2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

49   , din care: 3.5 
curs

 28 3.6 activităţi aplicative  21 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat  10 
Examinări  5 
Alte activităţi    5 
Total ore activităţi individuale 50  

3.8 Total ore pe semestru7 99  

3.9 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   Sala de curs cu videoproiector, laptop, tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

 videoproiector, laptop, tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  C1. UTILIZAREA CONCEPTELOR ŞI PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCŢIONARE A STRUCTURILOR ADMINISTRATIVE PENTRU INSERŢIA PROFESIONALĂ ÎN 
INSTITUŢII PUBLICE ŞI/SAU PRIVATE

 C6. IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ, 
ÎN MOD COOPERANT, FLEXIBIL ŞI EFICIENT 

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Însuşirea de către studenţii a noţiunilor, principiilor şi modelelor specifice 
marketinfului public atât la nivel de concept cât şi la nivel de aplicare în cadrul
instituţiilor publice în condiţiile reale, actuale. Se vor dezvolta deprinderile 
necesare utilizării metodelor şi tehnicilor specifice: de analiză a mediului de 
marketing, de poziţionare  în piaţă, de segmentare a pieţei, de identificare a 
concurenţei, de orientare spre cetăţeni şi satisfacere a nevoilor acestora în 
vederea creşterii capacităţii instituţiilor publice de a se adapta în timp real la 
cerinţele pieţei şi de a creşte nivelul satisfacţiei cetăţenilor. 

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare
1.Concepte ale marketingului în serviciile publice  4  Prelegere cu 

prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

2. Analiza şi înţelegerea mediului de marketing  4 

3. Îmbunătăţirea programelor/serviciilor publice şi a 
satisfacţiei clienţilor

 4 

4. Stimularea comportamentului public pozitiv  4 

5. Formarea parteneriatelor strategice pentru susţinerea 
serviciilor publice

4 

6. Obţinerea datelor, ideior şi opiniilor cetăţenilor  4 

 7. Urmărirea şi evaluarea activităţii de marketing al 
serviciilor publice 

 4 

    
    
    
    
    
    
    

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


Bibliografie9  1. Tăroată A., Tămăşilă M., Staicu F., Ruşeţ V., Tăucean I. ,  Marketing Management; Politehnica; 
Timişoara, 2010
2. Tăroată A., Tămăşilă M., Tăucean I. ,  Leadership; Politehnica; Timişoara, 2010
3. Kotler Ph., Lee N., Marketing in the Public Sector: A Roadmap for Improved Performance, Wharton School 
Publishing, 2007
4. Kotler Ph.,  Managementul Marketinguluui, Teora, Bucureşti, 2002

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

 1. Metode specifice de analiză a mediului de marketing  5  Prezentarea unor 
aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

2. Cercetarea pieţei: metode şi instrumente specifice   5 

3. Segmentarea pieţei: procedură şi criterii  5 

 4. Conceperea&îmbunătăţirea şi lansarea unui 
produs/serviciu public 

6  

      
      
      
      
      

Bibliografie11   1. Tăroată A., Tămăşilă M., Staicu F., Ruşeţ V., Tăucean I. ,  Marketing Management; Politehnica; 
Timişoara, 2010
2. Tăroată A., Tămăşilă M., Tăucean I. ,  Leadership; Politehnica; Timişoara, 2010
3. Kotler Ph., Lee N., Marketing in the Public Sector: A Roadmap for Improved Performance, Wharton School 
Publishing, 2007
4. Kotler Ph.,  Managementul Marketinguluui, Teora, Bucureşti, 2002

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi: universitatea de Vest din Timisoara, University Tennessee, Knoxville SUA, American University of 
Athens, University of Cambridge, etc  

10. Evaluare

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

10.4 Curs
 Examen    Patru  subiecte teoretice şi un subiect 

aplicativ – studiu de caz 
 50% 

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:       Evaluarea activită ii pe parcursț   50% 

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Realizarea unui proiect de cercetare referitor la o problemă de complexitate medie din domeniul, în baza 
unei documentări proprii, argumentând metodelele, tehnicile, procedurile şi instrumentele propuse a fi 
folosite, potrivit principalelor concepte şi teorii însuşite.

 Elaborarea unei strategii pentru a soluţiona o situaţie deficitară/defectuoasă, de complexitate medie, din 
domeniul administraţiei publice

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Management Strategic 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.univ.dr. Marian Liviu MOCAN 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Prof.univ.dr. Marian Liviu MOCAN 
2.4 Anul de 
studiu6

 3 2.5 
Semestrul

6  2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

  

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/practică  1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

 42  , din care: 3.5 
curs

 28 3.6 activităţi aplicative 14  

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat  5 
Examinări  5 
Alte activităţi    5 
Total ore activităţi individuale  60 

3.8 Total ore pe semestru7 102  

3.9 Numărul de credite 4  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  videoproiector, tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  C4. APLICAREA INSTRUMENTELOR STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ 

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Studiul şi însuşirea cunoştinţelor / competenţelor de bază privind: 1) 
managementul strategic la nivel de afaceri, firme, reţele de firme, clustere, 
administratie; 2) managementul schimbării; 3) elaborarea studiilor de caz şi a 
planurilor strategice.  

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

 1. Noţiuni generale despre managementul strategic  4  Prelegere cu 
prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 2. Analiza mediilor intern şi extern dintr-o organizaţie 6  

3. Definirea misiunii , obiectivelor şi a strategiei unei 
organizaţii  

 6 

4. Elaborarea alternativelor strategice de dezvoltarea unei 
organizaţii  

 6 

 5. Evaluarea şi controlul strategiilor optime  6 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Bibliografie9   1. Mocan M., s.a.: Management, manual de excelenţă în afaceri, Editura Eurobit, Timişoara, 2007.
2. Popa H.L. ş.a.: Management strategic, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
3. Băcanu B.: Practici de management strategic, Editura Polirom, Bucureşti, 2006.  

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.
9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 1. Colectarea informaţiei pentru managementul strategic  2  Prezentarea unor 
aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

2. Analiza SWOT   2 
 3. Analiza STEEP  2 
 4. Matricele de portofoliu (BCG, McKinsey, AD Little)  2  

 5. Planul strategic  4   
 6. Studii de caz  2   
      
      
      

Bibliografie11  1. Mocan M., s.a.: Management, manual de excelenţă în afaceri, Editura Eurobit, Timişoara, 2007.
2. Popa H.L. ş.a.: Management strategic, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
3. Băcanu B.: Practici de management strategic, Editura Polirom, Bucureşti, 2006.  
  

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi:Universitatea de vest din Timi oara, Universitatea Babes _Bolyai din Cluj Napoca, MIT Cambridge ș
USA,Harward University - Harward Business School, Cambridge, SUA, McGill University, Montreal, Quebec, Canada, 
etc  

10. Evaluare

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

10.4 Curs   Evaluare distribuita   3 subiecte  scrise  60%  

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:       Eveluarea activită iiț  40%  

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Întocmirea unui proiect de îmbunătăţire a funcţionării administraţiei publice într-o problemă dată 

 Rezolvarea corecta si completa a 3 subiecte de la test - 2 teoretice şi 1 studiu de caz 

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament Data avizării în Consiliul Decan

„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



(semnătura) Facultăţii12 (semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Management i Marketing Strategicș

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.univ.dr. Marian Liviu MOCAN 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Prof.univ.dr. Marian Liviu MOCAN 
2.4 Anul de 
studiu6

 3 2.5 
Semestrul

6  2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

  

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/practică  1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

 42  , din care: 3.5 
curs

 28 3.6 activităţi aplicative 14  

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 
Tutoriat  5 
Examinări  5 
Alte activităţi    5 
Total ore activităţi individuale  60 

3.8 Total ore pe semestru7 102  

3.9 Numărul de credite 4  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

  videoproiector, tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

  C4. APLICAREA INSTRUMENTELOR STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ 

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Studiul şi însuşirea cunoştinţelor / competenţelor de bază privind: 1) 
managementul strategic la nivel de afaceri, firme, reţele de firme, clustere, 
administratie; 2) managementul schimbării; 3) elaborarea studiilor de caz şi a 
planurilor strategice.  

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

 1. Noţiuni generale despre managementul strategic  4  Prelegere cu 
prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 2. Analiza mediilor intern şi extern dintr-o organizaţie 6  

3. Definirea misiunii , obiectivelor şi a strategiei unei 
organizaţii  

 6 

4. Elaborarea alternativelor strategice de dezvoltarea unei 
organizaţii  

 6 

 5. Evaluarea şi controlul strategiilor optime  6 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Bibliografie9   1. Mocan M., s.a.: Management, manual de excelenţă în afaceri, Editura Eurobit, Timişoara, 2007.
2. Popa H.L. ş.a.: Management strategic, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
3. Băcanu B.: Practici de management strategic, Editura Polirom, Bucureşti, 2006.  

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.
9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 1. Colectarea informaţiei pentru managementul strategic  2  Prezentarea unor 
aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

2. Analiza SWOT   2 
 3. Analiza STEEP  2 
 4. Matricele de portofoliu (BCG, McKinsey, AD Little)  2  

 5. Planul strategic  4   
 6. Studii de caz  2   
      
      
      

Bibliografie11  1. Mocan M., s.a.: Management, manual de excelenţă în afaceri, Editura Eurobit, Timişoara, 2007.
2. Popa H.L. ş.a.: Management strategic, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
3. Băcanu B.: Practici de management strategic, Editura Polirom, Bucureşti, 2006.  
  

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi:Universitatea de vest din Timi oara, Universitatea Babes _Bolyai din Cluj Napoca, MIT Cambridge ș
USA,Harward University - Harward Business School, Cambridge, SUA, McGill University, Montreal, Quebec, Canada, 
etc  

10. Evaluare

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

10.4 Curs   Evaluare distribuita   3 subiecte  scrise  60%  

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:       Eveluarea activită iiț  40%  

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Întocmirea unui proiect de îmbunătăţire a funcţionării administraţiei publice într-o problemă dată 

 Rezolvarea corecta si completa a 3 subiecte de la test - 2 teoretice şi 1 studiu de caz 

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament Data avizării în Consiliul Decan

„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



(semnătura) Facultăţii12 (semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Sisteme Informatice în Management 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr. Paun ALAN 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf.univ.dr. Paun ALAN 
2.4 Anul de 
studiu6

 3 2.5 
Semestrul

6  2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

 OP 

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/practică  1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

42   , din care: 3.5 
curs

 28 3.6 activităţi aplicative  14 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  8 
Tutoriat 8 
Examinări  8 
Alte activităţi    
Total ore activităţi individuale  40 

3.8 Total ore pe semestru7 82  

3.9 Numărul de credite  3 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

 Videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

 C5. ADMINISTRAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DIN DOMENIU, CU RESPECTAREA ETICII ŞI 
DEONTOLOGIEI PROFESIONALE

 C6. IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ, 
ÎN MOD COOPERANT, FLEXIBIL ŞI EFICIENT  

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Conştiinţele dobândite în cadrul cursului şi dublate de aplicaţia din cadrul 
lucrărilor îl ajută pe viitorul absolvent să facă analiza, din punct de vedere 
informaţional, a unui sistem de producţie şi raţionalizarea sau reproiectarea 
acestuia. Primeşte suficiente informaţii pentru realizarea caietului de sarcini în 
vederea informatizării unei întreprinderi. Contribuţia procentualǎ a disciplinei 
la cultivarea liniilor de competente si cunostinte necesare la nivel de domeniu 
(management si marketing operational si strategic) este de 1,766%. 

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

 1. Bazele teoretice ale proiectării sistemelor informaţionale 4   Prelegere cu 
prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

 2. Analiza critică a sistemului informa¬ţional existent  6 

3. Proiectarea generală (PG)   6 

4. Proiectarea de detaliu (PD)  6 

 5. Implementarea şi dezvoltarea sistemelor informatice  6 

    
    
    
    
    
    
    
    

    
Bibliografie9   
1. P. ALAN, Sisteme Informatice în Management; Ed. Solness; Timişoara, 2001
2. P. ALAN, Sisteme Informatice în Management - Caiet lucrări; Ed. Solness; Timişoara, 2001
3. P. ALAN, Sistemul de programe DocTec    

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.
9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

1. Analiza sistemului informaţional existent   6  Prezentarea unor 
aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

2. Proiectarea generală a sistemului informatic   4 

3. Proiectarea de detaliu a unităţilor funcţionale  2 

4. Prezentarea programului informatic   2 

      
      
      
      
      
Bibliografie11  
1. P. ALAN, Sisteme Informatice în Management; Ed. Solness; Timişoara, 2001
2. P. ALAN, Sisteme Informatice în Management - Caiet lucrări; Ed. Solness; Timişoara, 2001
3. P. ALAN, Sistemul de programe DocTec  

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi Laboratory of Human Resources Management, Athens University of Economics and Business, 
Greece

10. Evaluare

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

10.4 Curs
  Examen   3 subiecte din care 2 subiecte teoretice

şi 1 subiect aplicaţie practică 
50%  

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:       Evaluarea activită iiț   50% 

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Redactarea, în condiţii de limită de timp, a unui act din administraţia publică 
 Elaborarea unei strategii pentru a soluţiona o situaţie deficitară/defectuoasă, de complexitate medie, din 

domeniul administraţiei publice
 Rezolvarea a 3 subiecte din care 2 subiecte teoretice şi 1 subiect aplicaţie practică 

Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.



FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timisoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Management in Productie si Transporturi / Management  
1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  Stiinte administrative / 20 10 50 10 
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii 
(denumire/cod)/Calificarea

 Administratie Publica / L40201005010  

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei  Decizia Asistata de Calculator 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr. Paun ALAN 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5  Conf.univ.dr. Paun ALAN 
2.4 Anul de 
studiu6

 3 2.5 
Semestrul

6  2.6 Tipul de 
evaluare

 E 2.7 Regimul 
disciplinei

 OP 

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/practică  1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

42   , din care: 3.5 
curs

 28 3.6 activităţi aplicative  14 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  8 
Tutoriat 8 
Examinări  8 
Alte activităţi    
Total ore activităţi individuale  40 

3.8 Total ore pe semestru7 82  

3.9 Numărul de credite  3 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum   - 

4.2 de competenţe   - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului   Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, 
tabla 

5.2 de desfăşurare a activităţilor 
practice

 Videoproiector, laptop, software Office, browser Internet, tabla 

1
 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.



6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale8

 C5. ADMINISTRAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DIN DOMENIU, CU RESPECTAREA ETICII ŞI 
DEONTOLOGIEI PROFESIONALE

 C6. IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ŞI REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ, 
ÎN MOD COOPERANT, FLEXIBIL ŞI EFICIENT  

Competenţe
transversale

   

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

  Conştiinţele dobândite în cadrul cursului îl fac pe student să înţeleagă că 
SISTEMUL INFORMAŢIONAL este un set de proceduri de colectare, regăsire, 
manipulare şi clasificare a informaţiilor ca suport a deciziilor,  planificării, 
coordonării şi controlului.  Aceste cunoştinţe, dublate de aplicaţia din cadrul 
lucrărilor îl ajută pe viitorul absolvent  să facă analiza din punct de vedere 
informaţional a unui sistem şi să fie capabil să ia decizia utilizând informaţiile 
obţinute. Contribuţia procentualǎ a disciplinei la cultivarea liniilor de 
competente si cunostinte necesare la nivel de domeniu este de 1,766%.

7.2 Obiectivele specifice    

8. Conţinuturi

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare

1. Sistemul informaţional şi abordarea sistemică 4   Prelegere cu 
prezentare PPT, 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica  

2. Analiza fluxurilor şi circuitelor informaţionale existente  6 

3. Proiectarea bazei informaţionale. Proiectarea generala(PG):
Fazele realizării proiectării generale; Definirea 
obiectivelor sistemului informaţional

 6 

4. Proiectarea de detaliu (PD): Caracteristicile generale ale 
proiectării de detaliu

 6 

5. Implementarea şi dezvoltarea sistemelor informatice: 
Etapele implementării : Tehnici şi metode de studiu a 
dezvoltării sistemului informaţional

 6 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?
_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de studii de la pct. 1.6 din această 
fişă, la care participă disciplina.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


Bibliografie9   
1. P. ALAN, Sisteme Informatice în Management; Ed. Solness; Timişoara, 2001
2. P. ALAN, Sisteme Informatice în Management - Caiet lucrări; Ed. Solness; Timişoara, 2001
3. P. ALAN, Sistemul de programe DocTec    

8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare

1. Analiza sistemului informaţional existent   6  Prezentarea unor 
aplicatii (film video) 
si rezolvarea lor; 
dezbateri, explicatii, 
example de buna 
practica; studii de caz; 
exercitii 

2. Proiectarea generală a sistemului informatic   4 

3. Proiectarea de detaliu a unităţilor funcţionale  2 

4. Prezentarea programului informatic   2 

      
      
      
      
      
Bibliografie11  
1. P. ALAN, Sisteme Informatice în Management; Ed. Solness; Timişoara, 2001
2. P. ALAN, Sisteme Informatice în Management - Caiet lucrări; Ed. Solness; Timişoara, 2001
3. P. ALAN, Sistemul de programe DocTec  

9. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii  epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta institutiile din 
administratia publica romaneasca, precum si cele de la interfata RO-UE (exercitiile, referatele si studiile de 
caz parcurse si/sau realizate de studentii au ca premisa situatii reale din institutiile publice).

 Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, 
cum ar fi Laboratory of Human Resources Management, Athens University of Economics and Business, 
Greece

10. Evaluare

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

10.4 Curs
  Examen   3 subiecte din care 2 subiecte teoretice

şi 1 subiect aplicaţie practică 
50%  

10.5 Activităţi 
aplicative 

S:       Evaluarea activită iiț   50% 

L:          

P:          

Pr:              
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică 

stăpânirea lui)

  Redactarea, în condiţii de limită de timp, a unui act din administraţia publică 
 Elaborarea unei strategii pentru a soluţiona o situaţie deficitară/defectuoasă, de complexitate medie, din 

domeniul administraţiei publice
 Rezolvarea a 3 subiecte din care 2 subiecte teoretice şi 1 subiect aplicaţie practică 

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”.
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.



Data completării Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

 10.04.2015  
…………………….……… …………………….………

Director de departament
(semnătura)

Data avizării în Consiliul
Facultăţii12

Decan
(semnătura)

…………………….………
   

…………………….………

12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.


	Cursul îşi propune, având in vedere specificul unităţii de învăţământ, sa sensibilizeze studenţii atât prin aspectele teoretice cât şi prin speţele din practica judiciară, corelaţiile si asociaţiile dintre acestea şi natura juridică a răspunderii penale.
	Studenţii pot să-şi confrunte propriile lor opinii cu cele rezultate din problemele teoretice analizate pentru a înţelege mai bine originea, evoluţia şi esenţa unor instituţii ale dreptului penal şi dreptului procesual penal.

