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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 

DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
            ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Valahia din Târgovişte 

1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Drept și Științe Administrative 

1.3 Departamentul  Științe administrative 

1.4 Domeniul de studii  Științe administrative 

1.5 Ciclul de studii  Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea  Administrație publică europeană 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Relații și organizații europene și euroatlantice 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Lavinia Mihaela VLĂDILĂ 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Lavinia Mihaela VLĂDILĂ 

2.4 Anul de 
studiu 

I 2.5 Semestrul I 
2.6 Tipul de 
evaluare 

Examen  
2.7 Regimul 
disciplinei 

Obligatorie/Complementară 

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

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

3.7. Distribuţia fondului de timp Ore 

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

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 8 

Examinări - 

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

3.8. Total ore studiu individual 108 

3.9. Total ore pe semestru 150 

3.10. Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-
line de videoconferințe ZOOM/ Microsoft TEAMS 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-
line de videoconferințe ZOOM/ Microsoft TEAMS 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C3 - Competenţe de gestionare a activităţii specifice administraţiei publice din perspectiva 
integrării ţării noastre în Uniunea Europeană 
C5 - Soluţionarea de probleme specifice  administraţiei publice naţionale printr-o 
cooperare cu terţe instituţii naţionale şi europene 

https://moodle.valahia.ro/
https://moodle.valahia.ro/
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Competenţe transversale - 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea masteranzilor cu aspectele fundamentale ale relațiilor 
internaționale, cunoașterea istoricului acestora de la Războiul de 30 de ani până 
în prezent. Situația României în cadrul relațiilor internaționale de la 1821 până în 
prezent. Rolul și importanța principalelor organisme internaționale (UE, CE, 
NATO, OSCE, ONU) și relația României cu acestea. 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoașterea importanței relațiilor internaționale în contextul actual. Rolul 
României în noul context politic. 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

C.1. Prezentarea instituțiilor și a autorităților centrale ale statului român cu 
atribuții în domeniul relațiilor internaționale. 

Prelegere participativă, 
expunere 

2 ore 

C.2. Misiunile diplomatice și consulare. 
Prelegere participativă, 

expunere 
2 ore 

C.3. Lumea politică de la Războiul de 30 de ani la Congresul de la Viena din 
1814-1815. Importanța acestor evenimente pentru modul de formare al 
relațiilor diplomatice în Europa actuală. Conceptul de rațiune de stat în 
relațiile diplomatice. Conceptul de balanță a puterii. Situația specială a Angliei 
și a Rusiei în cadrul relațiilor diplomatice. 

Prelegere participativă, 
expunere 

2 ore 

C.4. Lumea politică europeană între 1821 și 1859. Rolul Sfintei Alianțe în 
prima parte a secolului al XIX-lea. Revenirea Franței în rolul de mare putere 
europeană, prin câștigarea Războiului Crimeei. Situația Principatelor române 
și modificările aduse în plan intern odată cu Revoluția lui Tudor Vladimirescu 
și a Revoluției de la 1848.  

Prelegere participativă, 
expunere 

3 ore 

C.5. Importanța Congresului de la Paris din 1857-1858 în realizarea Micii 
Uniri. Războiul de independență și transformarea României în Regat. 
Formarea diplomaților români și a partidelor politice din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. Rolul monarhiei românești în relațiile diplomatice de la 
final de secol XIX și începutul secolului XX. Formarea Germaniei și importanța 
sa în noua configurație europeană de după 1878. 

Prelegere participativă, 
expunere 

3 ore 

C.6. Diplomația românească în timpul Primului Război Mondial. Rolul 
partidelor politice și al monarhiei în edificarea României Mari.  

Prelegere participativă, 
expunere 

4 ore 

C.7. Diplomația românească înainte și în timpul celui de-al doilea Război 
Mondial. Provocările pe plan intern și internațional ale Marii Uniri în cazul 

României. 

Prelegere participativă, 
expunere 

2 ore 

C.8. Războiul Rece. 
Prelegere participativă, 

expunere 
2 ore 

C.9. Relațiile internaționale între anii 1992-2000. Războiul din Golf. Căderea 
Cortinei de fier: destrămarea fostei Yugoslavii; revoluția de catifea din 
Cehoslovacia; destrămarea fostei URSS  

Prelegere participativă, 
expunere 

3 ore 

C. 10. Relațiile internaționale între anii 2000-2020. Războiul din Afganistan. 
Situația Ucrainei. Redefinirea UE. Atentatele teroriste din ultimii ani în 
Europa. Rolul Iranului și al Irakului în Orientul Mijlociu. Criza refugiaților și 
situația din Siria.  

Prelegere participativă, 
expunere 

3 ore 

C.11. Organizații internaționale (Liga Națiunilor, ONU, NATO, OSCE, CE, UE).   
Prelegere participativă, 

expunere 
2 ore 

Bibliografie: 
1. Lavinia Mihaela Vlădilă, Relații și organizații europene și euroatlantice, Note de curs, 2020 

2. Lavinia Mihaela Vlădilă, Constanța Mătușescu, Steluța Ionescu, Jurisdicții internaționale și europene, Ed. 

Prouniversitaria, Bucureşti, 2014; 

3. Aurel Preda-Mătăsaru, Tratat de relaţii internaţionale moderne şi contemporane, Vol. I-III, Ed. Lumina Lex, 

Bucureşti, 2003; 

4. Nicolae Ciachir, Istoria relațiilor internaționale de la pacea wertfalică (1648) până în contemporaneitate (1947), Ed. 

Oscar Print, București, 1998; 

5. ***, Pagini din diplomația României, vol. I-II, Ed. Junimea, Iași, 2010; 

6. Ion M. Anghel (coord.), Politica externa si diplomația României pe parcursul unui secol de la înfăptuirea României 

Mari, Vol. I și Vol. II, Ed. Academiei Române, București, 2018; 

7. Andrei Popescu, Ion Diaconu, Organizații europene și euroatlantice, Ed. Universul Juridic, București, 2009; 

8. Irina Zlătescu, Adrian Bulgaru, Organizații europene și euroatlantice, Ed. Pro Universitaria, București, 2015. 
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8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

S.1. Noțiuni generale despre relațiille internaționale. Dezbatere/Problematizare/Proiect  1 oră 

S.2. Lumea politică de la Evul Mediu la Revoluția română de la 
1848. 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 
1 oră 

S.3. Lumea politică europeană și românească de la Unirea 
Principatelor la războaiele balcanice. 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 
2 ore 

S.4. Diplomația românească în timpul Primului Război Mondial. Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S.5. Diplomația românească înainte și în timpul celui de-al doilea 
Război Mondial. 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 
1 oră 

S.6. Războiul Rece. Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S.7. Relațiile internaționale între anii 1992-2000. Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S.8. Relațiile internaționale între anii 2000-2018. Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S.9. Organizații internaționale (Liga Națiunilor, ONU, NATO, 
OSCE, CE, UE). 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 
1 oră 

Bibliografie: 
1. Lavinia Mihaela Vlădilă, Relații și organizații europene și euroatlantice, Note de curs, 2020 

2. Lavinia Mihaela Vlădilă, Constanța Mătușescu, Steluța Ionescu, Jurisdicții internaționale și europene, Ed. 

Prouniversitaria, Bucureşti, 2014; 

3. Aurel Preda-Mătăsaru, Tratat de relaţii internaţionale moderne şi contemporane, Vol. I-III, Ed. Lumina Lex, 

Bucureşti, 2003; 

4. Nicolae Ciachir, Istoria relațiilor internaționale de la pacea wertfalică (1648) până în contemporaneitate (1947), Ed. 

Oscar Print, București, 1998; 

5. ***, Pagini din diplomația României, vol. I-II, Ed. Junimea, Iași, 2010; 

6. Ion M. Anghel (coord.), Politica externa si diplomația României pe parcursul unui secol de la înfăptuirea României 

Mari, Vol. I și Vol. II, Ed. Academiei Române, București, 2018; 

7. Andrei Popescu, Ion Diaconu, Organizații europene și euroatlantice, Ed. Universul Juridic, București, 2009; 

8. Irina Zlătescu, Adrian Bulgaru, Organizații europene și euroatlantice, Ed. Pro Universitaria, București, 2015. 

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

 Conținutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, în considerarea celor mai noi 
teorii, concepții și reglementări formulate în literature de specialitate. La conceperea acesteia s-au avut în vedere 
modul în care disciplina este structurată în programele altor centre universitare din țară și din străinătate. 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

 - corectitudinea și completitudinea 
cunoștințelor; 

Probă scrisă 75% 
 - coerența logică; 

- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate european și 
internațional; 

10.5 

Seminar/laborator 
 

 - participarea activă; 

Prezentare orală 25% 

- capacitatea de a opera cu 

cunoștințele asimilate; 

- capacitatea de a susține o 
dezbatere contradictorie 

10.6 Standard minim de performanţă (pentru nota 5): Însușirea noțiunilor privind modul de organizare al relațiilor 
diplomatice în România, politica faptului împlinit în diplomația românească, războiul rece, prezentarea uneia dintre 
organizațiile internaționale sau europene la care România este parte. 

 
  

Data completării 
25.09.2020 

Semnătura titularului de curs 
Conf. univ. dr. Lavinia Vlădilă 

 

Semnătura titularului de seminar 
Conf. univ. dr. Lavinia Vlădilă 

 

Data avizării în departament 
29.09.2020 

Semnătura directorului de departament 
Conf. univ. dr. Rada Postolache 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI 
AN UNIVERSITAR 2020-2021 

 

 

1.Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Valahia din Târgovişte 
 

1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Drept și Științe Administrative 

1.3 Departamentul  Științe Administrative 

1.4 Domeniul de studii  Științe administrative 

1.5 Ciclul de studii Master  

1.6 Programul de studii/Calificarea  Administrație Publică Europeană 

 

2.Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei  INSTITUȚII ADMINISTRATIVE COMPARATE 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. univ. dr. Claudia GILIA 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Claudia GILIA 

2.4 Anul de studiu  I 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de 
evaluare 

 Examen 
scris 

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 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi: proiecte/studii de caz 30 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 

4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum  Ca disciplină recomandată –  

4.2 de competenţe  Exprimarea (orală şi scrisă) într-o limbă de circulaţie internaţională 

 

5.Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 de desfăşurare a cursului Sistem on line – platforma MOODLE a UVT, platforma ZOOM 

5.2 de desfăşurare a seminarului Sistem on line – platforma MOODLE a UVT, platforma ZOOM 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe profesionale C1 - Identificarea, analizarea şi soluţionarea de probleme specifice  
instituţiilor  administraţiei publice din perspectiva integrării ţării noastre 
în UE 
C3 - Competenţe de gestionare a activităţii specifice administraţiei 
publice din perspectiva integrării ţării noastre în Uniunea Europeană 
C5 - Soluţionarea de probleme specifice  administraţiei publice naţionale 
printr-o cooperare cu terţe instituţii naţionale şi europene 

Competenţe transversale - 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul principal al disciplinei îl reprezintă furnizarea de 
informaţii privind instituțiile administrative de la nivelul Uniunii 
Europene;  

În subsidiar cursul are în vedere analiza tipurilor de alcătuiri ale 
administraţiei publice locale din statele U.E, nivelele de structurare, 
conducerea acestora şi relaţiile care se stabilesc  între aceste nivele de 
structurare, precum şi diferitele modele de colaborare teritorială între 
colectivităţile teritoriale ale statelor membre ale UE; 

Prin activitatea de seminar se asigură fixarea conceptelor 
fundamentale, se analizează în mod concret organismele administraţiilor 
naţionale ale statelor membre ale Uniunii, se analizează comparativ 
diferitele forme de guvernare locală, se dezbat problemele cu care se 
confruntă administraţiile naţionale, se analizează efectele integrării 
europene asupra administraţiilor locale din statele membre ale UE, etc. 

7.2 Obiectivele specifice  Însuşirea informaţiilor de bază cu privire la modul de organizare 
și funcționare a instituțiilor administrative din statele membre ale UE 

Utilizarea în viitoarea carieră profesională a modelelor de 
organizare din cadrul colectivităţilor teritoriale, precum şi a bunelor 
practici de guvernare implementate în statele membre ale UE; 

 

8.Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

C.1-2. Concepte, instituţii şi principii fundamentale ale administraţiei 
publice locale. 

Prelegere participativă, expunere 1 

C.3-4. Rolul formei de stat în organizarea administrativă a statelor 
europene.  

Prelegere participativă, expunere 1 

C.5-6. Principiile fundamentale ale administraţiei publice. Principiul 
legalităţii. Principiul deconcentrării. Principiul descentralizării. Principiul 
autonomiei locale. Principiul subsidiarității. Principiul proporționalității. 

Prelegere participativă, expunere 3 

C.7. Aparatele administrative centrale. Administrația ministerială – 
Caracteristici generale și diversitate 

Prelegere participativă, expunere 3 

C.8-11. Colectivități locale și structuri teritoriale. Marile sisteme de 
organizare teritorială. Instituțiile locale. Desemnare. Competențe. 
- State unitare: România, Danemarca, Finlanda, Suedia, Lituania, 
Letonia, Estonia  
- State regionale: Franța, Italia, Spania, Portugalia 
- State federale: Belgia, Austria, Germania 

Prelegere participativă, expunere 4 

C.12-14 Justiţia administrativă în statele UE Prelegere participativă, expunere 2 

Bibliografie de referinţă: 
1. ALEXANDRU Ioan, GILIA Claudia, IVANOFF Ivan Vasile, Sisteme politico-administrative europene, Ed. 

Hamangiu, Bucureşti, 2008. 
2. BĂLAN Emil, Instituţii administrative, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2008. 
3. GILIA Claudia, Instituții administrative comparate, Note de curs, 2020. 
4. GILIA Claudia, Instituții politice și administrative în statele nordice, Ed. Pro Universitaria, București, 2020. 
5. MIHĂILESCU Mădălina-Elena, Instituții administrative europene. Note de curs., Ed. Hamangiu, București, 2017. 
6. Mătuşescu Constanţa, Gilia Claudia, Puterile regionale şi locale în Uniunea Europeană, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2011. 
7. VEDINAȘ Verginia, Drept administrativ, ediția a 12-a, Ed. Universul Juridic, București, 2020. 
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8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

S1. Influența regimului constituțional Dezbatere/Problematizare 2 ore 

S2. Dezvoltarea organismelor exterioare administrației ministeriale Dezbatere/Problematizare/  2 ore 

S. 3-4. Structurile puterilor regionale Dezbatere 4 ore 

S. 5-6. Competențele exclusive și partajate ale regiunilor. Studiu de 
caz Italia/Spania 

Dezbatere 2 ore 

S 7-8. Instituțiile autorităților locale. Adunările deliberative. Studiu de 
caz: Germania, Franța 

Dezbatere/Problematizare 4 ore 

S. 9. Autorități locale intermediare. Studiu de caz: Belgia  Dezbatere/Problematizare  4 ore 

S. 10. Raporturile dintre centru și periferie Dezbatere 2 ore 

S. 11. Factori de influență a dinamicii politice asupra administrației – 
partidele politice 

Dezbatere 2 ore 

S. 12. Organisme administrative specializate Dezbatere/Problematizare 2 ore 

S. 13. Pluralitatea de jurisdicții Dezbatere/Problematizare 2 ore 

S. 14. Controlul exercitat de autorități independente non 
jurisdicționale 

Dezbatere 2 ore 

Bibliografie: 
1. APOSTOL TOFAN Dana, Instituţii administrative europene, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2006. 
2. GILIA Claudia, Instituții politice și administrative în statele nordice, Ed. Pro Universitaria, București, 2020. 
3. Mătuşescu Constanţa, Gilia Claudia, Puterile regionale şi locale în Uniunea Europeană, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2011. 
4. VEDINAȘ Verginia, Drept administrativ, ediția a 12-a, Ed. Universul Juridic, București, 2020. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 Conținutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniul dreptului, ştiinţelor politice, În 
conceperea cursurilor şi a seminariilor am utilizat atât literatură românească, cât şi străină, documente oficiale ale 
instituțiilor analizate. La elaborarea materialelor didactice s-a avut în vedere importanţa disciplinei în formarea 
studenţilor de la specializarea Administraţie Publică Europeană, accentul fiind pus pe înţelegerea conceptelor. 

 

10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

 - Capacitate de sinteză și analiză; 

Proiect de cercetare 
Platforma MOODLE 

 

 
80% 

- Creativitate; 

- modalitate de redactare și 
prezentare a proiectelor de 
cercetare; 

10.5 Seminar 

 - realizarea unor proiecte pe 
tematici date – 10% 

Evaluare pe parcurs 
 

20% - implicare activă  în problematica 
supusă dezbaterilor de la seminar – 
10% 

10.6 Standard minim de performanţă: 
 - realizarea proiectului de cercetare.  

 

Data completării 
24.09.2020 

Semnătura titularului de curs 
Conf. univ. dr. Claudia GILIA 

 

Semnătura titularului de seminar 
Conf. univ. dr. Claudia GILIA                               

Data avizării în departament 
29.09.2020 

Semnătura directorului de departament 
Conf. univ. dr. Rada Postolache 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 

FACULTATEA  de Drept si Stiinte Administrative 

DEPARTAMENTUL Administratie Publica 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
AN UNIVERSITAR 2020-2021 

 
 

1.Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Valahia din Târgovişte 

1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Drept și Științe 

Administrative 

1.3 Departamentul  Științe Administrative 

1.4 Domeniul de studii  Științe administrative 

1.5 Ciclul de studii Master  

1.6 Programul de studii/Calificarea  Administrație Publică Europeană 

 

2.Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei  Drept administrativ european 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr.  Ivanoff Ivan Vasile 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lect. univ. dr. Ivanoff Ivan Vasile 

2.4 Anul de 

studiu 

 I 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de 

evaluare 

 E 2.7 Regimul 

disciplinei 

 Ob 

 

3.Timpul total estimat  175 (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

3.1 Număr de ore pe 

săptămână 

 3 din care: 2 curs  2 1  seminar/laborator  1 

3.4 Total ore din planul 

de învăţământ 

 42 din care: 28 curs  28  14  seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  60 

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

teren 

 40 

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

Tutoriat  0 

Examinări  2 

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

3.7 Total ore studiu individual  133 

3.9 Total ore pe semestru  175 

3.10 Numărul de credite  7 

 

4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   
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5.Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 de desfăşurare a cursului  După caz:  

- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-
line de videoconferințe ZOOM/ Microsoft TEAMS 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 După caz:  

- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-
line de videoconferințe ZOOM/ Microsoft TEAMS 

 

 

6.Competenţe specifice accumulate 

 

Competenţe profesionale C1 - Identificarea, analizarea şi soluţionarea de probleme specifice  
instituţiilor  administraţiei publice din perspectiva integrării ţării noastre 
în UE 
C3- Competenţe de gestionare a activităţii specifice administraţiei publice 
din perspectiva integrării ţării noastre în Uniunea Europeană 
C5- Soluţionarea de probleme specifice  administraţiei publice naţionale 
printr-o cooperare cu terţe instituţii naţionale şi europene 

Competenţe transversale - 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Disciplina oferă masteranzilor posibilitatea aprofundării 
studiului în ştiinţele administrative prin conştientizarea utilităţii 
noţiunilor acumulate pe parcurs şi prin verificarea acestora prin 
practică 

 Se urmăreşte crearea unei imagini de ansamblu, coerente a 
sistemului administrativ al autorităților publice europene, cu 
legi şi proceduri de lucru proprii, în scopul înțelegerii noii 
arhitecturi ale Uniunii Europene din care și Romania face parte     

 Adaptarea administraţie publice din România la cerinţele 
impuse de U.E. 

7.2 Obiectivele specifice   Cunoaşterea spaţiului administrativ european, a convergenţelor 
administrative europene 

 Cunoaşterea procesului decizional în Uniunea Europeană 

 

8.Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

  
Capitolul 1 - Uniunea Europeană şi dreptul administrativ 
1.1. Conceptul de administraţie şi de drept administrativ în Uniunea 

Europeană 
1.2. Structura politico-administrativă a Uniunii Europene 
 1.2.1. Instituţiile politice 
 1.2.2. Structurile administrative 
 1.3. Izvoarele dreptului administrativ european 
 1.3.1. Izvoarele scrise 
 1.3.2. Dreptul cutumiar 
 1.3.3. Jurisprudenţa ca izvor de drept 

Expunere 4 

Capitolul 2 – Spaţiul administrativ european (SAE) Expunere/Problematizare 6 

https://moodle.valahia.ro/
https://moodle.valahia.ro/
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2.1. Spaţiul Administrativ European componentă a Spaţiului Public European 
2.2. Convergenţe administrative europene 
2.3. Elementele componente ale Spaţiului Administrativ European 
 2.3.1. Elementele componente ale Spaţiului Administrativ European în 

 legislaţia primară 
 2.3.2. Elementele componente ale Spaţiului Administrativ European în 

 legislaţia secundară 

 Capitolul 3 – Principiile generale ale dreptului administrativ 
european 
3.1. Explicaţii introductive 
3.2. Încredere şi previzibilitate 
3.3. Deschidere şi transparenţă 
3.4. Răspunderea delictuală a administraţiei comunitare 
3.5. Eficienţă şi eficacitate 

 Expunere/Problematizare 6 

 Capitolul 4 – Procesul decizional în Uniunea Europeană între 
restricţiile legale şi libertatea de decizie 
    4.1. Explicaţii preliminare 

4.2. Căile de contestare a deciziilor administrative ilegale 
     4.3. Limitele controlului realizat de Curtea Europeană de Justiţie asupra 
deciziilor cu caracter discreţionar ale instituţiilor comunitare 
    4.4. Limitele libertăţii de decizie a administraţiei publice în domeniile 
specifice dreptului comunitar 

4.4.1. Limitele puterii discreţionare în dreptul funcţiei publice comunitare 
4.4.2. Limitele puterii discreţionare în Dreptul comunitar al concurenţei 

   4.4.3. Limitele puterii discreţionare în cadrul Politicii comerciale comune. 
Prevederi antidumping 

    4.4.4. Limitele puterii discreţionare în cadrul Politicii agricole comune 
   4.4.5. Limitele puterii discreţionare în cadrul Uniunii Vamale 
   4.4.6. Limitele puterii discreţionare în Dreptul social comunitar 

   4.5. Principiul proporţionalităţii în practica decizională a instituţiilor Uniunii 
Europene 
4.5.1. Conţinutul principiului proporţionalităţii în dreptul comunitar 
4.5.2. Diferenţierea principiului proporţionalităţii în funcţie de domeniul de 

aplicare şi de forma luată de acţiunea oficială 
4.5.3. Aplicarea principiului proporţionalităţii în domeniile de activitate 

comunitară 

Expunere/Problematizare 8 

 Capitolul 5 – Principiul egalităţii şi nediscriminarea - reguli 
fundamentale ale dreptului administrativ european 

    5.1. Consideraţii privind transformarea ideii de egalitate în principiu 
fundamental de drept 
    5.2. Conţinutul conceptelor egalitate şi nediscriminare 
    5.2.1. Legislaţia şi jurisprudenţa comunitară privind principiul egalităţii şi 
nediscriminării 
     5.2.2. Mijloacele prin care principiul egalităţii şi nediscriminarea devin 
realitate în acţiunea de guvernare în statele membre ale Uniunii europene 
    5.3. Dreptul administrativ european cu privire la libera circulaţie a 
persoanelor 

5.3.1. Cadrul normativ general 
5.3.2. Libera circulaţie prin efectuarea de călătorii turistice 
5.3.3. Politica în domeniul vizelor 
5.3.4. Libera circulaţie a forţei de muncă 

Expunere/Problematizare 4 

Bibliografie 
 
 Ivan Vasile Ivanoff, Drept administrativ european, note de curs, 2020 
 Ioan Alexandru, colectiv, Dreptul administrativ în Uniunea Europeană, Editura Lumina Lex, București, 2007. 
 Ioan Alexandru, Drept administrativ European, ediția a 2-a revăzuta și adăugită, Ed. Universul Juridic, 

București, 2010. 
 Lazar Teofil, Drept administrativ european, Ed. Pro Universitaria, București, 2013. 
 Elisabeta Slabu, Buna administrare în spațiul administrativ european, Ed. C.H. Beck, București, 2018. 
 George Claudiu Pupazan, Drept administrativ european, Ed. Hamangiu, București, 2019. 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 Referate/autoevaluari   

 Aprofundarea noțiunii de spaţiu administrativ european prin 
includerea în acest concept a spațiul administrativ național și 
județean. 

Dezbateri 2 
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   Identificarea principiilor generale ale dreptului administrativ 
european în legislația internă și aplicarea acestora în 
administrația publică județeană și locală 

Dezbateri 4 

 Căile de contestare a deciziilor administrative ilegale ale 
structurilor deliberative europene si compararea acestora cu cele 
naționale 

Proiect de 
cercetare/Prezentare 

4 

 Studierea gradului de conformitate a comportamentelor 
profesionale rezultate din codul de conduită al funcționarilor publici, 
din cadrul serviciilor publice județene și locale, cu cele 
recomandate de directivele europene 

Proiect de 
cercetare/Prezentare 

 
4 

Bibliografie  
 
 Ivan Vasile Ivanoff, Drept administrativ european, note de curs, 2020 
 Ioan Alexandru, colectiv, Dreptul administrativ în Uniunea Europeană, Editura Lumina Lex, București, 2007 
 Ioan Alexandru, Drept administrativ European, ediția a 2-a revăzuta și adăugită, Ed. Universul Juridic, 

București, 2010. 
 Lazar Teofil, Drept administrativ european, Ed. ProUniversitaria, București, 2013. 

 

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
 

 Conținutul disciplinei este conform așteptărilor mediului public si privat. 

 

10.Evaluare 
 

Tip activitate 
10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 

 Participarea activă la 
activitățile de curs și seminar 
 Rezolvarea întrebărilor din 
testul grilă 

Test grilă 50 % 

10.5 Seminar/laborator 

 Complexitatea, noutatea, 
acuratețea proiectelor de 
cercetare 

Proiecte de cercetare 30% 

 Capacitatea de sinteză a 
informațiilor și modul 
coerent de susținere a 
proiectelor de cercetare 

Prezentarea proiectelor de 
cercetare în cadrul 

activităților de seminar 
20% 

10.6 Standard minim de performanţă: 
Pentru nota 5: 
- îndeplinirea a 50% din cerinţele la examenul scris (testul grilă); 
-  realizarea cel puțin a unui proiect/temă de casă 

 

Data completării 

29.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

 

Semnătura titularului de seminar 

 

 
Semnătura directorului de departament 

 

Data avizării în departament 

              29.09.2020 
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UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 
DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
AN UNIVERSITAR 2020-2021 

 
 

1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea “Valahia” din Târgovişte 

1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 

1.3 Departamentul  Științe administrative 

1.4 Domeniul de studii Științe administrative 

1.5 Ciclul de studii  Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică europeană 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei Etică şi integritate academică 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Bulea Emilian Alexandru 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Bulea Emilian Alexandru 

2.4 Anul de 
studiu 

I 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de 
evaluare 

 Colocviu  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 1 3.3 seminar/laborator  1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 28 din care: 3.5 curs  14 3.6 seminar/laborator  14 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23 

Tutoriat    2 

Examinări    2 

Alte activităţi   - 

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum Metodologia cercetării științifice 

4.2 de competenţe - 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 de desfăşurare a cursului După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning 
MOODLE a UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre 

https://moodle.valahia.ro/
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platfomele on-line de videoconferinte ZOOM/ Microsoft TEAMS 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning 
MOODLE a UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre 
platfomele on-line de videoconferinte ZOOM/ Microsoft TEAM 

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 

Competenţe profesionale - 

Competenţe transversale CT1. Executarea responsabilă şi cu promptitudine a sarcinilor 
profesionale în condiţii de eficacitate şi eficienţă în spiritul valorilor 
deontologiei profesionale. 
CT2. Desfăşurarea activităţilor specifice muncii în echipă: colaborare, 
schimb de idei şi informaţii, asumarea de răspunderi, dezvoltarea 
strategiilor de comunicare interpersonală. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Deprinderea de către studenţii masteranzi a principalelor 
reglementări în materie de etică, integritate academică şi deontologie 
profesională, facilitând înțelegerea și folosirea lor în conduita 
academică în general, în planificarea și realizarea activităților de 
studiu și cercetare precum și în redactarea lucrărilor cu caracter 
științific. 

7.2 Obiectivele specifice  - cunoaşterea aspectelor teoretice privind conceptele de etica și 
integritatea academică; 
- cunoaşterea normelor care reglementează etica si integritatea 
academică; 
 - cunoaşterea jurisdicției privind etica şi integritatea academică; 
-utilizarea de practici corecte din punct de vedere etic în organizarea 
și realizarea cercetării, redactării lucrărilor științifice și în 

comunicarea academică; 
 - înţelegerea formelor și manifestările plagiatului în viața academică; 
 - formarea unui comportament adecvat de evitare și contracarare a 
plagiatului. 

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

C.1. Aspecte generale privind etica, moralitatea și legea Prelegere participativă, expunere 1 oră 

C.2. Codul de etică și deontologie profesională al Universității 
Valahia Târgoviște 

Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.3. Cercetarea ştiinţifică - aspecte deontologice Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.4. Metodologia cercetării ştiinţifice Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.5. Redactarea corectă a unei lucrări academice Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.6. Plagiatul şi autoplagiatul Prelegere participativă, expunere 3 ore 

C.7. Utilizarea programelor informatice în scopul detectării 
plagiatului 

Prelegere participativă, expunere 2 ore 

Bibliografie: 
I. Tratate, monografii, cursuri universitare, alte lucrări 
Aristotel, Etica nicomahica, Editura Antet, Bucureşti, 2007. 
Chelcea, Septimiu, Cum sa redactam o lucrare de licenta, o teza de doctorat, un articol ştiintific in domeniul 
stiintelor socioumane, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2010. 
Eminescu, Yolanda, Dreptul de autor - Legea nr. 8 din 14 martie 1996 comentată, Editura Lumina Lex, 1997. 

Gheorghiu, Gheorghe; Mătușescu, Constanța; Ionescu, Steluța; Bulea, Emilian, Etică și integritate academică, 
curs elaborat în cadrul proiectului CNFIS (Fondul de Dezvoltare Instituţională) cu titlul OptimAcademic: Calitate, 
etică şi integritate academică – fundamente pentru optimizarea activităţii didactice (Cod CNFIS-FDI-2018-0069, 

https://moodle.valahia.ro/
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beneficiar Universitatea Valahia din Târgoviște, 2018. 
Ghigheci, Cristinel, Etica profesiilor juridice, Editura Hamangiu, 2017. 
Papadima, Liviu, (Coord.) Deontologie academică. Curriculum-cadru, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 
2017. 
Şercan, Emilia, Deontologie academică. Ghid Practic, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2017. 
Stefan, Elena Emilia, Etică şi antegritate academică, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2018. 
 
II. Studii și articole de specialitate 
Livădaru, Andreea, Plagiatul – scurte consideratii din perspectiva juridica în Revista română de dreptul 
proprietăţii intelectuale nr. 3/2016. 
Romițan, Mirela, Unele consideratii cu privire la notiunea de plagiat, în Revista română de dreptul proprietăţii 
intelectuale nr. 2/2008. 
Gheorghiu, Gheorghe, Criteriul originalităţii operelor protejate prin drept de autor, în Revista română de dreptul 
proprietăţii intelectuale nr. 2/2016. 
Olteanu, Edmond Gabriel, Dreptul de autor si progresul tehnic, în Revista română de dreptul proprietăţii 
intelectuale nr. 2/2010. 
Roș, Viorel, Dreptul de citare, în Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale nr. 3/2009. 

 
III. Legislaţie 
Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 
489 din 14 iunie 2018, cu toate modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, publicată 
în Monitorul oficial al României nr. 505 din 4 iunie 2004, cu toate modificările şi completările ulterioare. 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

S1. Etică. Moralitate. Deontologie profesională. Delimitări 
terminologice și interferențe.  

 
 
Dezbatere/Problematizare/Proiect 

 
 

1 oră 

S2.Valori etice apărate de Codul de etică și deontologie 
profesională al Universității Valahia Târgoviște 

Dezbatere/Problematizare/Proiect  4 ore 
 

S3. Procedura disciplinară prevazută de Codul de etică și 
deontologie profesională al Universității Valahia Târgoviște 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 
 

 2 ore 
 

S4. Surse de documentare și evidențierea lor 
Dezbatere/Problematizare/Proiect 1 ore 

 

S5. Redactarea unei lucrări de disertație 
Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

 

S.6.Cum se plagiază? Moduri de evitare a plagiatului 
Dezbatere/Problematizare/Proiect  2 ore 

 

S.7. Protecția operelor științifice Dezbatere/problematizare 2 ore 
 

Bibliografie: 
I. Tratate, monografii, cursuri universitare, alte lucrări 
Aristotel, Etica nicomahica, Editura Antet, Bucureşti, 2007. 
Chelcea, Septimiu, Cum sa redactam o lucrare de licenta, o teza de doctorat, un articol ştiintific in domeniul 
stiintelor socioumane, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2010. 
Eminescu, Yolanda, Dreptul de autor - Legea nr. 8 din 14 martie 1996 comentată, Editura Lumina Lex, 1997. 
Gheorghiu, Gheorghe; Mătușescu, Constanța; Ionescu, Steluța; Bulea, Emilian, Etică și integritate academică, 
curs elaborat în cadrul proiectului CNFIS (Fondul de Dezvoltare Instituţională) cu titlul OptimAcademic: Calitate, 
etică şi integritate academică – fundamente pentru optimizarea activităţii didactice (Cod CNFIS-FDI-2018-0069, 
beneficiar Universitatea Valahia din Târgoviște, 2018. 
Ghigheci, Cristinel, Etica profesiilor juridice, Editura Hamangiu, 2017. 
Papadima, Liviu, (Coord.) Deontologie academică. Curriculum-cadru, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 
2017. 
Şercan, Emilia, Deontologie academică. Ghid Practic, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2017. 
Stefan, Elena Emilia, Etică şi antegritate academică, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2018. 
 
II. Studii și articole de specialitate 
Livădaru, Andreea, Plagiatul – scurte consideratii din perspectiva juridica în Revista română de dreptul 
proprietăţii intelectuale nr. 3/2016. 
intelectuale nr. 2/2008. 
Gheorghiu, Gheorghe, Criteriul originalităţii operelor protejate prin drept de autor, în Revista română de dreptul 
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Romițan, Mirela, Unele consideratii cu privire la notiunea de plagiat, în Revista română de dreptul proprietăţii 
intelectuale nr. 2/2008. 
Gheorghiu, Gheorghe, Criteriul originalităţii operelor protejate prin drept de autor, în Revista română de dreptul 
proprietăţii intelectuale nr. 2/2016. 
Olteanu, Edmond Gabriel, Dreptul de autor si progresul tehnic, în Revista română de dreptul proprietăţii 
intelectuale nr. 2/2010. 
Roș, Viorel, Dreptul de citare, în Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale nr. 3/2009. 

 
III. Legislaţie 
Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 
489 din 14 iunie 2018, cu toate modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, publicată 
în Monitorul oficial al României nr. 505 din 4 iunie 2004, cu toate modificările şi completările ulterioare 

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

Disciplina asigură formarea/dezvoltarea competențelor cognitive şi funcționale ale viitorilor funcționari publici, 
permiţându-le acestora să se adapteze cu succes la solicitările specifice profesiei, la schimbările şi dinamica 
aferente domeniului administrației publice, în care etica şi integritatea profesională joacă un rol important. 

 
10.Evaluare 

 

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

finală 

10.4 Curs 

Referințe din suportul de 
curs și din recomandările 
bibliografice Evaluare finală pe bază de 

test scris 
70% 

Participare constantă la 
activitatea didactică. 

10.5 Seminar/laborator 

Participare constantă la 
activitatea didactică. 
Intervenții pertinente. Evaluare continuă prin teme 

de casă/aplicații; 
Observare sistematică 

 

30% Aplicarea cunoştinţelor, a 
deprinderilor/abilităţilor în 
elaborarea şi prezentarea 
temelor de casă 

10.6 Standard minim de performanţă: 
- operaţionalizarea conceptelor-cheie; 
- folosirea adecvată a limbajului propriu disciplinei Etică și integritate academică în elaborarea discursului oral și 
scris, precum și a prevederilor legale în materie, în concordanță cu doctrina și jurisprudența, în scopul soluționării 
unei probleme concrete. 

  

 

Data completării 
25.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

Lect. univ. dr. Bulea Emilian Alexandru 
 

Semnătura titularului de seminar 

Lect. univ. dr. Bulea Emilian Alexandru 
 

 
 
Data avizării în departament 
29.09.2020 

 

 
 
 
 

Semnătura directorului de departament 
Conf. univ. dr. Rada Postolache 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

AN UNIVERSITAR 2020-2021 

 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Valahia din Târgovişte 
 

1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 

1.3 Departamentul  Științe Administrative 

1.4 Domeniul de studii  Științe administrative 

1.5 Ciclul de studii  Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea  Administrație publică europeană 

 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei Proprietatea publică a statului și a unităților administrativ-
teritoriale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Cristian Mareș 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Cristian Mareș 

2.4 Anul de 
studiu 

I 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de 
evaluare 

Colocviu 2.7 Regimul disciplinei  Opțională 

 

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

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator  2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 42 din care: 3.5 curs  14 3.6 seminar/laborator  28 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat 4 

Examinări 6 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

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  După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning 
MOODLE a UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre 
platformele on-line de videoconferințe ZOOM/ Microsoft TEAMS 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 

https://moodle.valahia.ro/
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- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning 
MOODLE a UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre 
platformele on-line de videoconferințe ZOOM/ Microsoft TEAMS 

 

6.Competenţe specifice acumulate 
 

Competenţe profesionale C1 - Identificarea, analizarea şi soluţionarea de probleme specifice  
instituţiilor  administraţiei publice din perspectiva integrării ţării 
noastre în UE  
C2 - Competenţe de gestionare a resurselor instituţiei în vederea 
punerii în aplicare a politicii publice într-un domeniu oarecare 

Competenţe transversale - 

 

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice 

acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina Proprietatea publică a statului și a unităților administrativ-
teritoriale oferă masteranzilor posibilitatea de a-şi însuşi cunoştinţe 
elementare privind problematica dreptului de proprietate în general 
și a dreptului de proprietate publică în special. 

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea următoarelor instituții: dreptul de proprietate privată, 
dreptul de proprietate publică, exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, rechiziția, confiscarea, exercitarea dreptului de proprietate 
publică, apărarea dreptului de proprietate publică.    

 

8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

C.1. Patrimoniul. Drepturile reale și drepturile de creanță 
Noțiune. Caractere juridice. Funcții 
Drepturile reale și drepturile de creanță 
Categorii juridice intermediare 
Clasificarea drepturilor reale 
Formele dreptului de proprietate 

Prelegere participativă, 
expunere 

1 oră 

C.2-C.3. Dreptul de proprietate privată  
Noțiune. Definiție 
Titularii dreptului de proprietate privată 
Obiectul dreptului de proprietate privată 
Conținutul dreptului de proprietate privată 
Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată 
Limitele exercitării dreptului de proprietate privată 
Regimul juridic al unor categorii de bunuri proprietate privată 

Prelegere participativă, 
expunere 

2 ore 

C.4. Dreptul de proprietate publică 
Noțiune. Definiție 
Titularii dreptului de proprietate publică 
Obiectul dreptului de proprietate publică 
Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică 

Prelegere participativă, 
expunere 

1 oră 

C.5.-C.6. Dreptul de proprietate publică 
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică. Exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică reglementată de Legea nr. 33/1994 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 

Prelegere participativă, 
expunere 

2 ore 

C.7. Dreptul de proprietate publică 
Exproprierea pentru cauză de utilitate publică reglementată de Legea nr. 
255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 

Prelegere participativă, 
expunere 

1 oră 

C.8. Dreptul de proprietate publică 
Rechiziția 
Confiscarea 

Prelegere participativă, 
expunere 

1 oră 

C.9. Dreptul de proprietate publică 
Exercitarea dreptului de proprietate publică 
Dreptul de administrare 
Închirierea bunurilor proprietate publică 
Dreptul de folosință gratuită 

Prelegere participativă, 
expunere 

1 oră 

C.10.-C.11. Dreptul de proprietate publică 
Concesionarea bunurilor proprietate publică 

Prelegere participativă, 
expunere 

2 ore 

https://moodle.valahia.ro/
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Încetarea dreptului de proprietate publică 

C.12.-C.14. Dreptul de proprietate publică 
Aspecte generale privind acțiunea în revendicare imobiliară. Delimitarea 
de alte acțiuni 
Acțiunea în revendicare imobiliară 
Proba dreptului de proprietate 
Imprescriptibilitatea acțiunii în revendicare imobiliară 
Acțiunea în revendicarea dreptului de proprietate publică 
Acțiunea în revendicare a drepturilor reale corespunzătoare dreptului de 
proprietate publică 

Prelegere participativă, 
expunere 

3 ore 

Bibliografie: 
 

Trate, cursuri, manuale, monografii: 
1. C. Mareș, Proprietatea publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, note de curs, 2020; 
2. F.-A. Baias, R. Constantinovici, E. Chelaru, I. Macovei, (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe 

articole, ed. a 2-a, Ed. C. H. Beck, București, 2014. 
3. C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. a 4-a revizuită și actualizată, Ed. Hamangiu, București, 

2020. 
4. G. Boroi, C.A. Anghelescu, I. Neculae, Drepturile reale principale, în Fișe de drept civil. Partea generală. 

Persoanele. Familia. Drepturile reale principale, vol. I, ed. a 5-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 
2020. 

5. V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. a 3-a, Ed. C. H. Beck, București, 2017. 
 

Reglementări juridice: 
1. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul oficial al României nr. 505 din 15 iulie 2011. 
2. Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009, publicată în Monitorul oficial al României 

nr. 409 din 10 iunie 2011. 
3. Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, republicată în 

Monitorul oficial al României nr. 261 din 10 aprilie 2014. 
4. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul oficial al României nr. 555 din 05 iulie 

2019. 
5. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul oficial al României nr. 123 din 20 

februarie 2007. 
6. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, publicată în Monitorul oficial al României nr. 448 din 

24 noiembrie 1998. 
7. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată în Monitorul oficial al 

României nr. 472 din 5 iulie 2011.  
8. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective 

de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul oficial al României nr. 853 din 20 decembrie 2010. 
 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

S.1. Patrimoniul. Drepturile reale și drepturile de creanță Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S.2.-S.3. Dreptul de proprietate privată Dezbatere/Problematizare/Proiect  4 ore 

S.4. Dreptul de proprietate publică. Noțiune. Definiție 
Titularii dreptului de proprietate publică 
Obiectul dreptului de proprietate publică 
Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică 

Dezbatere/Problematizare/Proiect  2 ore 

S.5.-S.7. Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică. 
Exproprierea pentru cauză de utilitate publică reglementată de 
Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 6 ore 

S.8.-S.9. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică 
reglementată de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 4 ore 

S.10. Rechiziția. Confiscarea Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S.11. Exercitarea dreptului de proprietate publică 
Dreptul de administrare 
Închirierea bunurilor proprietate publică 

Dreptul de folosință gratuită 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S.12.-S.13. Concesionarea bunurilor proprietate publică 
Încetarea dreptului de proprietate publică 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 4 ore 

S.14. Aspecte generale privind acțiunea în revendicare imobiliară. 
Delimitarea de alte acțiuni 
Acțiunea în revendicare imobiliară 
Proba dreptului de proprietate 
Imprescriptibilitatea acțiunii în revendicare imobiliară 
Acțiunea în revendicarea dreptului de proprietate publică 
Acțiunea în revendicare a drepturilor reale corespunzătoare 
dreptului de proprietate publică 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 
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Bibliografie: 
 

Trate, cursuri, manuale, monografii: 
1. C. Mareș, Proprietatea publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, note de curs, 2020; 
2. F.-A. Baias, R. Constantinovici, E. Chelaru, I. Macovei, (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe 

articole, ed. a 2-a, Ed. C. H. Beck, București, 2014. 
3. C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. a 4-a revizuită și actualizată, Ed. Hamangiu, București, 

2020. 

4. G. Boroi, C.A. Anghelescu, I. Neculae, Drepturile reale principale, în Fișe de drept civil. Partea generală. 
Persoanele. Familia. Drepturile reale principale, vol. I, ed. a 5-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 
2020. 

5. V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. a 3-a, Ed. C. H. Beck, București, 2017. 
 

Reglementări juridice: 
1. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul oficial al României nr. 505 din 15 iulie 2011. 
2. Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009, publicată în Monitorul oficial al României nr. 

409 din 10 iunie 2011. 
3. Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, republicată în Monitorul 

oficial al României nr. 261 din 10 aprilie 2014. 
4. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul oficial al României nr. 555 din 05 iulie 2019. 

5. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul oficial al României nr. 123 din 20 
februarie 2007. 
6. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, publicată în Monitorul oficial al României nr. 448 din 24 

noiembrie 1998. 
7. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată în Monitorul oficial al 

României nr. 472 din 5 iulie 2011.  
8. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 

interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul oficial al României nr. 853 din 20 decembrie 2010. 

 

 

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 

comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi 

din domeniul aferent programului 
 

Disciplina asigură formarea/dezvoltarea competenţelor necesare pentru identificarea principiilor aplicabile şi a 

modului de soluționare a unui caz practic, precum și pentru aplicarea prevederilor legale adecvate rezolvării 
cazului respectiv, permiţând masteranzilor să se adapteze cu succes la solicitările specifice pieței muncii și la 
schimbările şi dinamica aferente acestei materii. 

 

10.Evaluare 
 

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

nota finală 

10.4 Curs 
Referinţe din suportul de curs şi din 
recomandările bibliografice 

Evaluare finală pe bază de 
test scris 

70% 

10.5 Seminar/laborator 

Aplicarea cunoştinţelor, a 
deprinderilor/abilităţilor în 
realizarea unui proiect de cercetare 

Evaluare continuă prin teme 
de casă/aplicații (proiect de 

cercetare); 
Observare sistematică 

30% 

10.6  Standard minim de performanţă: 
- folosirea adecvată a limbajului juridic propriu disciplinei Proprietatea publică a statului și a unităților 
administrativ-teritoriale în elaborarea discursului oral și scris, precum și a legislației în materie, în concordanță cu 
doctrina și jurisprudența, în scopul realizării unui proiect de cercetare referitor la o problemă de complexitate 
medie, în baza unei documentări proprii, argumentând metodele, tehnicile, procedurile şi instrumentele propuse a 
fi folosite, potrivit principalelor concepte şi teorii însuşite. 

  

 

Data completării 
25.09.2020 

Semnătura titularului de curs 
Lect. dr. Cristian MAREȘ 

 

Semnătura titularului de seminar 
Lect. dr. Cristian MAREȘ 

 

Data avizării în departament 

            29.09.2020 
 

Semnătura directorului de departament 

Conf. dr. Rada POSTOLACHE 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

AN UNIVERSITAR 2020-2021 

 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Valahia din Târgovişte 
 

1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 

1.3 Departamentul  Științe Administrative 

1.4 Domeniul de studii  Științe administrative 

1.5 Ciclul de studii  Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea  Administrație publică europeană 

 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei Dezvoltare regională în UE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Ivan Vasile Ivanoff 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Ivan Vasile Ivanoff 

2.4 Anul de 
studiu 

I 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de 
evaluare 

Colocviu 2.7 Regimul disciplinei  Opțională 

 

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

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator  2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 42 din care: 3.5 curs  14 3.6 seminar/laborator  28 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat 4 

Examinări 6 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

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  După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning 
MOODLE a UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre 
platformele on-line de videoconferințe ZOOM/ Microsoft TEAMS 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 

https://moodle.valahia.ro/
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- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning 
MOODLE a UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre 
platformele on-line de videoconferințe ZOOM/ Microsoft TEAMS 

 

6.Competenţe specifice acumulate 
 

Competenţe profesionale C1 - Identificarea, analizarea şi soluţionarea de probleme specifice  

instituţiilor administraţiei publice din perspectiva integrării ţării 
noastre în UE  
C2 - Competenţe de gestionare a resurselor instituţiei în vederea 
punerii în aplicare a politicii publice într-un domeniu oarecare 
C3 - Competenţe de gestionare a activităţii specifice administraţiei 
publice din perspectiva integrării ţării noastre în Uniunea Europeană 
C5 - Soluţionarea de probleme specifice  administraţiei publice 
naţionale printr-o cooperare cu terţe instituţii naţionale şi europene 

Competenţe transversale - 

 

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice 

acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Însușirea conceptelor, metodelor de analiză şi prognoză a dezvoltării 
sistemelor teritoriale regionale şi locale; familiarizarea masteranzilor 
cu politicile actuale de dezvoltare locală şi regională 

7.2 Obiectivele specifice Însuşirea metodelor de analiză şi prognoză a dezvoltării sistemelor 
teritoriale regionale şi locale; însuşirea principiilor şi a metodelor de 
elaborare a strategiilor de dezvoltare locală şi regională; cunoaşterea 
politicilor europene actuale de dezvoltare regională şi a unor 
programe internaţionale de dezvoltare regională; formarea abilităţilor 
necesare participării la elaborarea și implementarea programelor de 
dezvoltare regională și locală. 

 

8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

C.1. Dezvoltarea regională - delimitări conceptuale. Politica de 
dezvoltare regională - abordări actuale; instrumente  

Prelegere participativă, 
expunere 

2 ore 

C.2. Politica europeană de dezvoltare regională - principii, actori, 
disparităţi intra si inter regionale la nivelul Uniunii Europene 

Prelegere participativă, 
expunere 

2 ore 

C.3. Sistemul statistic al politicilor europene. Sistemul NUTS. Prelegere participativă, 
expunere 

2 ore 

C.4. Strategii si politici regionale în state membre ale UE Prelegere participativă, 
expunere 

2 ore 

C.5. Colaborări transfrontaliere. Euroregiunile  
 

Prelegere participativă, 
expunere 

2 ore 

C.6. Dezvoltarea regională în Romania. Politica de dezvoltare 
regională. Regiunile de dezvoltare 

Prelegere participativă, 
expunere 

2 ore 

C.7. Dezvoltarea locală  - politici și strategii. Abordarea UE - 
dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Prelegere participativă, 
expunere 

2 ore 

Bibliografie: 
 

1. Antonescu, Daniela, Dezvoltarea regională: tendințe, mecanisme, instituții, Editura TopForm, 2011 
2. Bakk, M., Benedeck, J., Politicile regionale în România, Editura Polirom, București, 2010; 
3. Cipleu, Lavinia Florentina, Politica de dezvoltare regionala a Uniunii Europene, Editura Economică, București, 2016;  
4. Jaliu, Dragoș, Dezvoltare regională și fonduri structurale, Editura Economică, București, 2013; 
5. Profiroiu, Alina, Racoviceanu, Sorina, Ţarălungă, N., Dezvoltarea economică locală, Editura 
Economică, Bucureşti, 1999; 
6. Puscas, Vasile (coord), Regiune si regionalizare in Uniunea Europeana, Ed. Institutul Cultural Roman, Centrul de 

Studii Transilvane, Cluj Napoca, 2004; 
7. Ștefan,  Maria-Cristina, Dezvoltare regionala si locala, Editura Economică, București, 2009. 
***Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 

http://inforegio.ro/images/Documente_de_programare/Strategia_Nationala_Dezvoltare_Regionala_-_iulie_2013.pdf 
 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

S.1.  Organizarea activităţii (prezentarea tematicii si a bibliografiei) Expunere, conversaţie, explicaţie 2 ore 

S.2.-S.3. Conceptul de dezvoltare regională. Indicatori utilizaţi 
pentru aprecierea dezvoltării regionale 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 4 ore 

https://moodle.valahia.ro/
http://inforegio.ro/images/Documente_de_programare/Strategia_Nationala_Dezvoltare_Regionala_-_iulie_2013.pdf
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S.4. Politica europeană de dezvoltare regională - principii, actori Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S.5.-S.7. Exemple de politici de dezvoltare regională la nivelul unor 
state din UE - proiecte individuale de lucru 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 6 ore 

S.8. Euroregiunile și cooperarea regională. Studii de caz Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S.9 Cooperarea transfrontalieră. Studii de caz Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S.10. Politica de dezvoltare regională în România Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S.11.-S.12. Exemple de strategii de dezvoltare ale unor regiuni din 
România. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Muntenia 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 4 ore 

S.13.- S.14.  Strategia de dezvoltare a judeţului Dâmbovița 
(analiza locală, programe strategice de dezvoltare) 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 
 

4 ore 

1. Antonescu, Daniela, Dezvoltarea regională: tendințe, mecanisme, instituții, Editura TopForm, 2011 
2. Bakk, M., Benedeck, J., Politicile regionale în România, Editura Polirom, București, 2010; 
3. Cipleu, Lavinia Florentina, Politica de dezvoltare regionala a Uniunii Europene, Editura Economică, București, 2016;  
4. Jaliu, Dragoș, Dezvoltare regională și fonduri structurale, Editura Economică, București, 2013; 
5. Profiroiu, Alina, Racoviceanu, Sorina, Ţarălungă, N., Dezvoltarea economică locală, Editura 
Economică, Bucureşti, 1999; 
6. Puscas, Vasile (coord), Regiune si regionalizare in Uniunea Europeana, Ed. Institutul Cultural Roman, Centrul de 

Studii Transilvane, Cluj Napoca, 2004; 
7. Ștefan,  Maria-Cristina, Dezvoltare regionala si locala, Editura Economică, București, 2009. 
***Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 

http://inforegio.ro/images/Documente_de_programare/Strategia_Nationala_Dezvoltare_Regionala_-_iulie_2013.pdf 
***Planurile de Dezvoltare Regională 2014-2020 și 2021-2027, ADR Sud-Muntenia 

(https://adrmuntenia.ro/index.php/planificare-regionala/static/2 ) 

 

 

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 

comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi 

din domeniul aferent programului 
 

Disciplina stimulează implicarea personală a studenţilor în identificarea principalelor obiective de dezvoltare la 

nivel local şi regional. 

 

10.Evaluare 
 

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

nota finală 

10.4 Curs 
Referinţe din suportul de curs şi din 
recomandările bibliografice 

Evaluare finală pe bază de 
test scris 

70% 

10.5 Seminar/laborator 

Aplicarea cunoştinţelor, a 

deprinderilor/abilităţilor în 
realizarea unor teme de 
casă/proiecte 

Evaluare continuă prin teme 
de casă/aplicații/proiecte; 

Observare sistematică 
30% 

10.6  Standard minim de performanţă: 
Pentru nota 5: 
- îndeplinirea a 50% din cerinţele la examenul scris; 
-  realizarea cel puțin a unui proiect/temă de casă 

  

 

Data completării 
25.09.2020 

Semnătura titularului de curs 
Lect. dr. Ivan Vasile IVANOFF 

 

Semnătura titularului de seminar 
Lect. dr. Ivan Vasile IVANOFF 

 

Data avizării în departament 
            29.09.2020 

 

Semnătura directorului de departament 
Conf. dr. Rada POSTOLACHE 

 

 
 
 

http://inforegio.ro/images/Documente_de_programare/Strategia_Nationala_Dezvoltare_Regionala_-_iulie_2013.pdf
https://adrmuntenia.ro/index.php/planificare-regionala/static/2
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UNIVEUNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

AN UNIVERSITAR 2020-2021 

 
 

 

1.Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea “Valahia” din Târgovişte 

 

1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Drept și Științe Administrative 

1.3 Departamentul  Ştiinţe administrative 

1.4 Domeniul de studii  Ştiinţe administrative 

1.5 Ciclul de studii  Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea  Administraţie publică europeană 

 

2.Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei  Teorii ale integrării europene 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCU 

2.4 Anul de studiu  I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de 
evaluare 

 Examen 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 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 28 din care: 3.5 curs  14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

Tutoriat 10 

Examinări 7 

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

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
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5.1 de desfăşurare a cursului După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-
line de videoconferinte ZOOM/ Microsoft TEAMS 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-
line de videoconferinte ZOOM/ Microsoft TEAMS 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe profesionale C3. Competenţe de gestionare a activităţii specifice administraţiei publice 
din perspectiva calității țării noastre de stat membru al UE; 
C5. Soluţionarea de probleme specifice  administraţiei publice naţionale 
printr-o cooperare cu terţe instituţii naţionale şi europene 

Competenţe transversale - 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea capacităţii de analiză teoretică a construcţiei europene 
pentru a putea înţelege relaţia dintre procesul de integrare europeană şi 
dezvoltarea UE. 

7.2 Obiectivele specifice Studiul disciplinei urmăreşte: 
- Prezentarea principalelor concepte ale integrării (regional-) europene 
lansate de-a lungul istoriei;  
- Prezentarea şi evaluarea principalelor şcoli de gândire privind 
integrarea europeană;  
- Prezentarea evoluţiei şi naturii UE;  
- Compararea și analizarea contribuţiilor diferitelor paradigme, teorii şi 
abordări ale integrării europene în explicarea procesului de integrare;  
- Utilizarea procesului de teoretizare a integrării europene care a 
precedat şi a însoţit procesul de construcţie a Europei Unite în explicarea 
acestuia;  
- Interpretarea evenimentelor europene curente în lumina diferitelor 
teorii ale integrării. 

 

8.Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

C.1. Procesul de integrare europeană – etape și 
rezultate  

 Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.2. Conceptualizarea și teoretizarea integrării europene  Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.3.-C4. Teorii generale ale integrării europene: 
realism, funcționalism, federalism, neo-funcționalism, 
interguvernamentalism, interguvernamentalism liberal 

 Prelegere participativă, expunere 4 ore 

C.5. Teorii referitoare la integrare și instituții: 
guvernanță multi-nivel, instituționalism, constructivism  

Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.6. Noi abordări în contextul crizelor recente. Spre o 
teorie a dezintegrării? 

Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.7. Europenizarea, teoria integrării și dezvoltarea 
legislației europene: integrare pozitivă, integrare 
negativă, CJUE ca agent al integrării europene 

Prelegere participativă, expunere 2 ore 

 
 
 

https://moodle.valahia.ro/
https://moodle.valahia.ro/
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Bibliografie: 
1.  HOOGHE, Liesbet, MARKS, Gary, Grand theories of European integration in the twenty-first century, Journal of 

European Public Policy, 26:8, 2019, pp. 1113-1133 (https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1569711 ); 
2.   ION, Oana Andreea, Guvernanța Uniunii Europene. Abordari actuale, Editura Polirom, Iași, 2013; 
3.   IVAN, Adrian Liviu, Teorii şi practici ale integrării europene, Ed. C&A. Publishing, Cluj Napoca, 2015;  

4.  MĂTUŞESCU, Constanţa, Construcţia europeană. Evoluţia ideii de unitate europeană, Editura Bibliotheca, 

Târgoviste, 2007; 
5.   MĂTUŞESCU, Constanţa, Teorii ale integrării europene. Note de cus, Universitatea ”Valahia” din Târgoviste, 2020; 
6.  MUNTEANU, Ştefan, Integrarea europeană. O perspectivă juridico-filosofică, C.H. Beck, Bucureşti, 2006; 
7.   POPESCU, Eugen, Teorii ale integrării europene,  C.H. Beck, Bucureşti, 2009; 

8.  PRISECARU, Petre, Guvernanța Uniunii Europene, Ed. Economica, Bucuresti, 2005; 
8.    SILASI, Grigore (coord), Teoria integrării. Note. Studii. Comentarii. Conspecte, Ediţia a II-a, editura Universităţii 
de Vest, Timişoara, 2006; 
10. WEBBER, Douglas, European disintegration?: the politics of crisis in the European Union, Red Globe Press, London; 
New York, 2018. 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

S.1. Originile regionalismului. Etapele construcției 
europene  

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S.2. Suveranitate, interguvernamentalism și 
supranaționalism 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S.3. Neofuncţionalism și federalism Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 
S.4. Guvernanţa multi-nivel  Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 
S.5. Instituționalism și constructivism Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 
S.6. Noi abordări în contextul crizelor recente. Spre o 
teorie a dezintegrării? 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S.7. Europenizarea și transferul de politici publice Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 
Bibliografie: 
  
1.  HOOGHE, Liesbet, MARKS, Gary, Grand theories of European integration in the twenty-first century, Journal of 

European Public Policy, 26:8, 2019, pp. 1113-1133 (https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1569711 ); 
2.   ION, Oana Andreea, Guvernanța Uniunii Europene. Abordari actuale, Editura Polirom, Iași, 2013; 
3.   IVAN, Adrian Liviu, Teorii şi practici ale integrării europene, Ed. C&A. Publishing, Cluj Napoca, 2015;  

4.  MĂTUŞESCU, Constanţa, Construcţia europeană. Evoluţia ideii de unitate europeană, Editura Bibliotheca, 

Târgoviste, 2007; 
5.   MĂTUŞESCU, Constanţa, Teorii ale integrării europene. Note de cus, Universitatea ”Valahia” din Târgoviste, 2020; 
6.  MUNTEANU, Ştefan, Integrarea europeană. O perspectivă juridico-filosofică, C.H. Beck, Bucureşti, 2006; 
7.   POPESCU, Eugen, Teorii ale integrării europene,  C.H. Beck, Bucureşti, 2009; 
8.  PRISECARU, Petre, Guvernanța Uniunii Europene, Ed. Economica, Bucuresti, 2005; 
8.    SILASI, Grigore (coord), Teoria integrării. Note. Studii. Comentarii. Conspecte, Ediţia a II-a, editura Universităţii 
de Vest, Timişoara, 2006; 
10. WEBBER, Douglas, European disintegration?: the politics of crisis in the European Union, Red Globe Press, London; 
New York, 2018. 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
 

Conţinutul disciplinei este adaptat contextului internațional și celui românesc şi nevoilor de dezvoltare a domeniului. 

Prin utilizarea în cadrul activităților a unor resurse de studiu de actualitate se urmărește sprijinirea unui parcurs 
ulterior al studenților relevant în raport cu piața muncii. Cunoștințele dobândite prin această disciplină oferă o bază 
necesară pentru studiul altor discipline precum “Procesul decizional în Uniunea Europeană” sau „Politici publice 
europene”. Absolvenţii acestei discipline vor putea participa la analiza procesului decizional european. 

 

10.Evaluare 
 

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

finală 

10.4 Curs 

 - însușirea elementelor de ansamblu 
cu privire la importanţei disciplinei 
studiate şi a specificului acesteia; Examen oral 

 
 

60% 
- folosirea corectă a cunoștinţelor 
asimilate; 

https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1569711
https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1569711
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- asimilarea limbajului de specialitate; 

10.5 Seminar/laborator 

 - abilitatea de a valorifica studiile 
doctrinare în argumentarea unor soluții 
practice; 

Evaluare continuă 
Realizarea și susţinerea 

unui eseu  
 

 
40% - participarea constantă la activitatea 

didactică  și interesul pentru studiul 
individual. 

10.6 Standard minim de performanţă (pentru nota 5): 
 - tratarea a jumătate din subiectul/ele de examen și prezentarea unei lucrări coerente și originale;  
- activitate minimă în timpul semestrului. 
 
 

 

 

Data completării 
25.09.2020 

Semnătura titularului de curs 
Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCU  
 

Semnătura titularului de seminar 
Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCU  
 

Data avizării în departament 
29.09.2020 

Semnătura directorului de departament 
Conf. univ. dr. Rada POSTOLACHE 
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UNIVEUNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
AN UNIVERSITAR 2020-2021 

 
 

 

1.Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea “Valahia” din Târgovişte 
 

1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Drept și Științe Administrative 

1.3 Departamentul  Ştiinţe administrative 

1.4 Domeniul de studii  Ştiinţe administrative 

1.5 Ciclul de studii  Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea  Administraţie publică europeană 

 

2.Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei  Procesul decizional în UE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Nicoleta ENACHE 

2.4 Anul de studiu  I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de 
evaluare 

 Examen  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 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 42 din care: 3.5 curs  28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

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

Tutoriat 8 

Examinări 10 

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

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 de desfăşurare a cursului  După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-
line de videoconferinte ZOOM/ Microsoft TEAMS 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 

- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-
line de videoconferinte ZOOM/ Microsoft TEAMS 

 

6. Competenţe specifice accumulate 

 

Competenţe profesionale C1. Identificarea, analizarea şi soluţionarea de probleme specifice  
instituţiilor  administraţiei publice din perspectiva calității țării noastre de 
stat membru al UE; 
C3. Competenţe de gestionare a activităţii specifice administraţiei publice 
din perspectiva integrării ţării noastre în Uniunea Europeană;  
C5. Soluţionarea de probleme specifice administraţiei publice naţionale 
printr-o cooperare cu terţe instituţii naţionale şi europene 

Competenţe transversale - 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dezvoltarea capacităţii de analiză a procesului complex de luare a 
deciziilor în Uniunea Europeană și înțelegerea interacţiunilor complexe 
care se stabilesc între factorii de decizie situați la nivel subnaţional, 

naţional și supranaţional în probleme europene.  
 

7.2 Obiectivele specifice Studiul disciplinei urmăreşte: 
- Cunoaşterea procedurilor decizionale ale instituţiilor UE şi a modalităţii 
în care acestea influenţează negocierea dintre diferiţii actori implicaţi; 
- Cunoaşterea funcţiilor pe care diferiţi actori (subnaţionali, naţionali, 
supranaţionali, transnaţionali) le au în sistemul instituţional al UE; 
- Înțelegerea mecanismelor de participare a României la procesul 
decizional european. 
- Dobândirea capacității de a înțelege și analiza interacțiunile dintre 
actorii supranaționali și actorii de la nivel național în procesul de 
integrare europeană, în special cu referire la România; 

  

 

8.Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

C.1. Aspecte introductive privind obiectivele, actorii și 
metodele procesului 

 Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.2. Categorii şi domenii de competenţe ale Uniunii 
Europene. Impactul asupra procesului decizional 

 Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.3. Sistemul normativ: caracteristicile dreptului UE, 
izvoare, aplicare şi relaţia cu dreptul naţional al 
statelor membre 

 Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.4. Sistemul instituţional al Uniunii Europene I - actori 
supranaţionali (Comisia, Parlamentul European, 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene) 

Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.5. Sistemul instituţional al Uniunii Europene II - actori Prelegere participativă, expunere 2 ore 

https://moodle.valahia.ro/
https://moodle.valahia.ro/
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interguvernamentali: Consiliul European şi Consiliul 
Uniunii Europene 

C.6. Alți actori implicați în procesul decizional: Banca 
Centrală Europeană, Curtea de Conturi, 
organismele auxiliare 

Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.7. Procesul decizional interinstituțional și procedura 
pentru adoptarea legislației în Uniunea Europeana – 
prezentare generală 

Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.8. Procedura legislativă ordinară Prelegere participativă, expunere 2 ore 
C.9. Actori naţionali şi sub-naţionali în procesul de 

realizare a politicilor publice ale UE 
Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.10. Actorii non-instituționali ai procesului de realizare 
a politicilor publice ale UE (grupurile de interese) 

Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.11. Procedura de cooperare consolidată Prelegere participativă, expunere 2 ore 
C.12. Procedura de revizuire a tratatelor și procedura de 
extindere 

Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.13. Inițiativa cetățenească europeană  Prelegere participativă, expunere 2 ore 
C.14. Participarea României la procesul decizional al UE  Prelegere participativă, expunere 2 ore 
   

Bibliografie: 
1. BERTONCINI, Yves, CHOPIN, Thierry, Politique europeenne, Dalloz, Paris, 2010; 
2. BĂRBULESCU, Iordan Gheorghe, Procesul decizional în Uniunea Europeană, Editura  Polirom, Iaşi, 2008; 
3. CRAIG, Paul, DE BURCA, Grainne, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudență și doctrină, Editia a 

VI-a,  Editura Hamangiu, 2017; 
4. HARDCARE, Alan (ed.), How the EU Institutions Work and How to Work with EU Institutions, John Harper, 
Londra, 2011; 
5. ION, Oana Andreea, Guvernanța Uniunii Europene. Abordari actuale, Editura Polirom, Iași, 2013; 
6. MĂTUŞESCU, Constanţa, Drept instituţional al Uniunii Europene. Curs Universitar, Ed. Pro Universitaria, 
Bucureşti, 2013; 
7. MĂTUŞESCU, Constanţa, Procesul decizional în Uniunea Europeană. Note de curs, Universitatea Valahia din 
Târgoviște, 2020; 
8. SAURON, Jean-Luc, LANCERON, Virginie, L’administration nationale et l’Europe, La documentation francaise, 
2008; 
9. WALLACE, Hellen, MARK A. Pollack, YOUNG R., Alasdair, Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană, Ediţia a 
șasea, Institutul European, București, 2011. 

10. Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată, 
2016). 
 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

S1.Actorii sistemului instituțional al UE implicați în 
procesul decizional 

 Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S2. Procedura legislativă ordinară - pregătirea draftului 
legislativ de către Comisia Europeană 

 Dezbatere/Problematizare/Proiect  2 ore 

S3 Procedura legislativă ordinară – prima și a doua 
lectură a PE și CUE; concilierea 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S4. Actori naţionali şi sub-naţionali în procesul 
decizional european 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S5. Lobby-ul european Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 
S6. Proceduri de cooperare consolidată  Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 
S7. Inițiativa cetățenească Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 
Bibliografie: 

1. BERTONCINI, Yves, CHOPIN, Thierry, Politique europeenne, Dalloz, Paris, 2010; 
2. BĂRBULESCU, Iordan Gheorghe, Procesul decizional în Uniunea Europeană, Editura  Polirom, Iaşi, 2008; 
3. CRAIG, Paul, DE BURCA, Grainne, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudență și doctrină, Editia a 

VI-a,  Editura Hamangiu, 2017; 
4. HARDCARE, Alan (ed.), How the EU Institutions Work and How to Work with EU Institutions, John Harper, 
Londra, 2011; 
5. ION, Oana Andreea, Guvernanța Uniunii Europene. Abordari actuale, Editura Polirom, Iași, 2013; 
6. MĂTUŞESCU, Constanţa, Drept instituţional al Uniunii Europene. Curs Universitar, Ed. Pro Universitaria, 
Bucureşti, 2013; 
7. MĂTUŞESCU, Constanţa, Procesul decizional în Uniunea Europeană. Note de curs, Universitatea Valahia din 
Târgoviște, 2020; 
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8. SAURON, Jean-Luc, LANCERON, Virginie, L’administration nationale et l’Europe, La documentation francaise, 
2008; 
9. WALLACE, Hellen, MARK A. Pollack, YOUNG R., Alasdair, Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană, Ediţia a 
șasea, Institutul European, București, 2011. 
10. Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată, 
2016). 

 

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
 

 Disciplina contribuie la o înţelegere complexă a întregului proces decizional realizat în cadrul instituțional european. 
Cunostinţele dobândite prin această disciplină asigură dezvoltarea competenţelor cognitive şi funcţionale ale viitorilor 
funcționari publici, permiţându-le acestora să se adapteze cu succes la solicitările specifice funcției publice naționale, 
dar și europene. Conţinutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, în considerarea 
celor mai noi teorii și concepţii formulate în literatura de specialitate şi a evoluției cadrului juridic. 

 

10.Evaluare 
 

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

10.4 Curs 

 - însușirea elementelor de ansamblu 
cu privire la importanţei disciplinei 
studiate şi a specificului acesteia; Evaluare finală (examen 

scris) 
 

 
60% 

- folosirea corectă a cunoștinţelor 
asimilate; 

- asimilarea limbajului de 
specialitate; 

10.5 Seminar/laborator 

 - abilitatea de a valorifica studiile 
doctrinare în argumentarea unor 
soluții practice; 

Evaluare continuă 
Realizarea și susţinerea 

unui proiect  
 

 
40% 

- participarea constantă la activitatea 
didactică  și interesul pentru studiul 
individual. 

10.6 Standard minim de performanţă: 
 - tratarea a jumătate din subiectele de examen (obținerea cel puțin a notei 5 la examenul scris); 
- realizarea și susținerea proiectului de seminar; 

  

   

  

Data completării 
25.09.2020 

Semnătura titularului de curs 
Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCU  
 

Semnătura titularului de seminar 
Lect. univ. dr. Nicoleta ENACHE  

 

Data avizării în departament 
29.09.2020 

Semnătura directorului de departament 
Conf. univ. dr. Rada POSTOLACHE 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 

FACULTATEA  DREPT ȘI ȘTIINTE ADMINISTRATIVE 

DEPARTAMENTUL ȘTIINTE ADMINISTRATIVE 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1.Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Valahia din Târgovişte 

1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Drept și Științe Administrative 

1.3 Departamentul  Științe Administrative 

1.4 Domeniul de studii  Științe administrative 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea  Administrație Publică Europeană 

 

2.Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei  Funcția publică europeană 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect. univ. dr. Ivanoff Ivan Vasile 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lect. univ. dr. Ivanoff Ivan Vasile 

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

 Ob 

 

3.Timpul total estimat 150(ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

 3 din care: 1 curs  1 2  seminar/laborator  2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 42 din care:14 curs  14 28  seminar/laborator  28 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  26 

Tutoriat  0 

Examinări  2 

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

3.7 Total ore studiu individual  108 

3.9 Total ore pe semestru  150 

3.10 Numărul de credite  6 

 

4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5.Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 de desfăşurare a cursului  După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 

- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-

https://moodle.valahia.ro/
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line de videoconferințe ZOOM/ Microsoft TEAMS 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-
line de videoconferințe ZOOM/ Microsoft TEAMS 

 

6.Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe profesionale C2 - Competenţe de gestionare a resurselor instituţiei în vederea punerii 
în aplicare a politicii publice într-un domeniu oarecare 
C3 - Competenţe de gestionare a activităţii specifice administraţiei 
publice din perspectiva integrării ţării noastre în Uniunea Europeană 

Competenţe transversale - 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Disciplina oferă masteranzilor posibilitatea aprofundării studiului 
în ştiinţele administrative prin conştientizarea utilităţii noţiunilor 
acumulate pe parcurs şi prin verificarea acestora prin practică 
 Se urmăreşte crearea unei imagini de ansamblu, coerente a 

sistemului funcțiilor publice europene, cu legi şi proceduri de lucru 
proprii, în scopul înțelegerii noii arhitecturi ale Uniunii Europene din 
care si Romania face parte     
 Adaptarea statutului funcționarului public din România la 

cerinţele impuse de U.E. 
 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea categoriilor de funcții publice europene  
 Înțelegerea rolului funcției publice europene in procesul 

decizional în Uniunii Europene 

 

8.Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 Tema 1. Apariția si evoluția conceptelor de funcție publică europeană 
și de funcționar public European 
Secțiunea 1. Caracteristici si specificități ale funcției publice europene 
Secțiunea 2.Notiunea de funcționar public european 
 

 Expunere  2 ore 

 Tema 2. Aspecte teoretice si practice privind cariera funcționarului 
public European 
Secțiunea 1. Noțiunea  raportului de funcție publica europeana 
Secțiunea 2. Recrutarea funcționarilor publici europeni 
Secțiunea 3 Activitatea desfășurată de funcționarul public European 
Secțiunea 4. Condițiile de munca ale funcționarului public European 
Secțiunea 5. Avansarea si promovarea funcționarilor europeni 
Secțiunea 6. Încetarea raportului de funcție publica europeana 
 

Expunere 2 ore 

 Tema 3. Drepturile și obligațiile statutare ale funcționarului public 
European 
Secțiunea 1 Principiile care stau la baza exercitării drepturilor si obligațiilor 
funcționarului public European 
Secțiunea 2. Drepturile statutare ale funcționarilor publici europeni 
Secțiunea 3. Obligațiile statutare ale funcționarilor publici europeni 
 

 Expunere/dezbatere 4 ore 

 Tema 4. Timpul afectat activității di timpul de odihna 
 Secțiunea 1. Timpul afectat desfășurării activității funcționarului public 
european 
Secțiunea 2. Timpul de odihnă al funcționarului public European 

 Expunere/dezbatere 2 ore 

 Tema 5. Răspunderea juridică a funcționarilor publici europeni  Expunere/dezbatere 4 ore 

https://moodle.valahia.ro/
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 Secțiunea 1. Forme de răspundere aplicabile funcționarilor europeni 
Secțiunea 2. Principii generale care guvernează răspunderea disciplinara a 
funcționarilor europeni 
Secțiunea 3. Consiliul de disciplina si procedura disciplinara 
Secțiunea 4. Sancțiunile disciplinare aplicabile funcționarilor europeni 
Secțiunea 5. Căile de atac împotriva sancțiunilor  administrativ-disciplinare 
 

Bibliografie 
Ivan Vasile Ivanoff, Funcția publică europeană, note de curs, 2020. 
Ivan Vasile Ivanoff, Deontologia functiei publice, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2013. 
Mihaela Tofan, Dreptul european al funcţiei publice, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2006. 
Dana Apostol Tofan, Instituţii administrative europene,  Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006. 

D.M. Popescu Petrovszki, Statutul funcţionarilor publici din România şi din Uniunea Europeană, Ed. I.R.D.O., 
Bucureşti, 2011. 

Cristian Clipa, Drept administrativ.Teoria funcţiei publice, Ed. Hamangiu, București, 2011. 
Nick Thijs, Gerhard Hammerschmid, Enora Palaric, A comparative overview of public administration 
characteristics and performance in EU28, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018 

file:///C:/Users/NB19/Downloads/Comp%20overview%20of%20public%20admin%20characteristics%20and%20perf.pdf  
*** Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene 

(Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului, versiune consolidată). 
 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 Caracteristici și specificități ale funcției publice europene  Dezbatere  4 ore 

 Activitatea desfășurata de funcționarul public european  Dezbatere  6 ore 

 Drepturile statutare ale funcționarilor publici europeni  Proiect de cercetare 6 ore 

 Timpul afectat desfășurării activității funcționarului public european   Dezbatere/problematizare 6 ore 

 Sancțiunile disciplinare aplicabile funcționarilor europeni  Studiu de drept comparat 
Dezbatere  

6 ore 

Bibliografie  
Ivan Vasile Ivanoff, Funcția publică europeană, note de curs, 2020. 
Ivan Vasile Ivanoff, Deontologia functiei publice, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2013. 
Mihaela Tofan, Dreptul european al funcţiei publice, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2006. 
Dana Apostol Tofan, Instituţii administrative europene,  Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006. 

D.M. Popescu Petrovszki, Statutul funcţionarilor publici din România şi din Uniunea Europeană, Ed. I.R.D.O., 
Bucureşti, 2011. 

Cristian Clipa, Drept administrativ.Teoria funcţiei publice, Ed. Hamangiu, București, 2011. 
Nick Thijs, Gerhard Hammerschmid, Enora Palaric, A comparative overview of public administration 
characteristics and performance in EU28, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018 

file:///C:/Users/NB19/Downloads/Comp%20overview%20of%20public%20admin%20characteristics%20and%20perf.pdf  
*** Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene 

(Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului, versiune consolidată) 

 

 

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 

 Conținutul disciplinei este conform așteptărilor mediului public si privat 

 

10.Evaluare 

 

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

10.4 Curs 

Participarea activă la 
activități 
Rezolvarea întrebărilor din 
testul grilă 

          
       Test grilă 

 
80% 

file:///C:/Users/NB19/Downloads/Comp%20overview%20of%20public%20admin%20characteristics%20and%20perf.pdf
file:///C:/Users/NB19/Downloads/Comp%20overview%20of%20public%20admin%20characteristics%20and%20perf.pdf
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10.5 Seminar/laborator 

Proiecte de cercetare 
Participarea la dezbateri  

 Evaluare pe parcurs 
 

 
 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă: 
Pentru nota 5: 
- îndeplinirea a 50% din cerinţele la examenul scris (test grilă); 
-  realizarea cel puțin a unui proiect. 

 

Data completării 

29.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

 

Semnătura titularului de seminar 

 

 

Data avizării în      

departament 

29.09.2020 

 

Semnătura directorului de departament 
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

  
 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Valahia din Târgovişte 

1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 

1.3 Departamentul  Ştiinţe Administrative 

1.4 Domeniul de studii  Ştiinţe Administrative  

1.5 Ciclul de studii  Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea  Administraţie Publică Europeană 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei Proces bugetar şi fiscalitate europeană  

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Rada POSTOLACHE 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Rada POSTOLACHE 

2.4 Anul de studiu  I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de 
evaluare 

Colocviu 2.7 Regimul 
disciplinei 

 Obligatorie/de 
specialitate  

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

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 34 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi   

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum  Ca discipline recomandate – Drept financiar 

4.2 de competenţe  Competenţe specifice disciplinei menţionate 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 de desfăşurare a cursului  După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-
line de videoconferințe ZOOM/ Microsoft TEAMS 

 

https://moodle.valahia.ro/
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5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-
line de videoconferințe ZOOM/ Microsoft TEAMS 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

Competenţe profesionale C1 - Identificarea, analizarea şi soluţionarea de probleme specifice  
instituţiilor  administraţiei publice din perspectiva integrării ţării noastre 

în UE 
C2 - Competenţe de gestionare a resurselor instituţiei în vederea punerii 
în aplicare a politicii publice într-un domeniu oarecare 
C4 - Competenţe de administrare şi utilizare corectă a fondurilor UE 
folosite în instituţiile publice naţionale 

Competenţe transversale - 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Însuşirea de către masteranzi a noţiunilor şi principiilor referitoare la 
bugetul şi fiscalitatea unională, la procedura şi conţinutul finanţelor 
publice europene 

7.2 Obiectivele specifice - abordarea procesului bugetului unional, pe etape ale acestuia 
- abordarea fondurilor proprii ale bugetului Uniunii Europene 
- cunoaşterea modalităţilor de finanţare a cheltuielilor din fonduri 
europene 
- intelegerea rolului statelor membre în cadrul procesului procesului 
bugetar unional    

 
8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

C.1. Repere comune privind finanţele publice Prelegere participativă, expunere 2 ore 

1.1. Noţiunea de finanţe   

1.2. Finanţe publice şi finanţe private    

1.3. Elementele constitutive ale finanţelor publice     

1.4. Funcţiile finanţelor publice   

C.2. Repere generale privind sistemul financiar al Uniunii 

Europene 

Prelegere participativă, expunere 2 ore 

2.1. Evoluţie    

2.2. Noţiunea bugetului Uniunii Europene   

2.3. Conexiuni şi interferenţe între dreptul bugetar unional şi 
dreptul bugetar naţional 

  

C.3. Instrumente juridice ale finanţelor publice europene Prelegere participativă, expunere 2 ore 

3.1. Tratatele şi actele asimilate acestora     

3.2. Actele derivate: regulamente, decizii, acte 
interinstituţionale 

  

3.3. Reglementări naţionale   

C.4-C.5. Principiile  dreptului bugetar al Uniunii Europene. 
Particularizare  

Prelegere participativă, expunere 4 ore 

4.1. Unitatea bugetară   

4.2. Anualitatea bugetară   

4.3. Universalitatea bugetară   

4.4. Specificitatea bugetară   

4.5. Echilibrul bugetar   

https://moodle.valahia.ro/
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4.6. Buna gestiune financiară   

4.7. Transparenţa bugetară   

4.8. Unitatea de cont   

C.6. Procesul bugetar. Autorităţi competente în procesul 
bugetar 

Prelegere participativă, expunere 2 ore 

6.1. Parlamentul Uniunii Europene   

6.2. Consiliul Uniunii Europene   

6.3. Comisia Europeană   

6.4. Curtea Conturi a Uniunii Europene    

6.5. Statele membre ale Uniunii Europene   

6.6. Alte Instituţii ale Uniunii Europene   

C.7. Elaborarea bugetului unional  Prelegere participativă, expunere 2 ore 

7.1. Cadrul financiar multianual al Uniunii Europene   

7.2. Elaborarea proiectului de buget general al Uniunii Europene   

C.8. Aprobarea bugetului unional Prelegere participativă, expunere 2 ore 

8.1. Procedura comună privind aprobarea   

8.2. Procedura provizorie sau ad-hoc   

8.2. Rectificarea bugetului aprobat. Regim juridic   

C.9-C10. Execuţia bugetului Uniunii Europene Prelegere participativă, expunere 4 ore 

9. Entităţile participante la execuţia bugetară. Comisia -  
modalităţi de realizare a execuţiei; ordonatorii de credite; 
contabilul; controlorul financiar; auditorul intern. 

  

10. Etape ale execuţiei bugetare: cerinţe normative; angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea, plata.  

  

C.11. Controlul execuţiei bugetului unional Prelegere participativă, expunere 2 ore 

11.1. Controlul a priori   

11.2. Controlul a posteriori: controlul exercitat de Curtea 
Europeană de Conturi (statut, organizare, competenţe – 
examinarea conturilor, controlul de legalitate şi de regularitate 
asupra veniturilor şi cheltuielilor, examinarea bunei gestiuni 
financiare, raporturi anuale, raporturi speciale); controlul 
exercitat de Parlamentul Uniunii Europene 

  

11.3. Descărcarea de gestiune a Comisiei. Competenţe şi 
procedură 

  

11.4. Controlul efectuat la nivel naţional   

C.12.  Structura şi cuprinsul bugetului general al Uniunii 
Europene 

Prelegere participativă, expunere 2 ore 

12.1. Structura bugetului unional   

12.2. Veniturile bugetului unional: resursele proprii ale bugetului 
(resurse proprii tradiţionale; venituri din taxa pe valoarea 
adăugată colectate de către statele membre; venituri proprii 
colectate de la statele membre în funcţie de VNB); alte venituri 

  

C.13. Cheltuielile bugetului Uniunii Europene Prelegere participativă, expunere 2 ore 

13.1. Caracteristici   

13.2. Clasificare   

13.3. Perspectiva financiară 2021-2027   

C.14. Aportul unional la finanţele naţionale.  Acţiuni 
structurale. Regim juridic 

Prelegere participativă, expunere 2 ore 

   

Bibliografie: 
1. POSTOLACHE, Rada, Proces bugetar şi fiscalitate europeană, suport de curs, Universitatea Valahia din 

Târgovişte, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, 2020. 
2. POSTOLACHE, Rada, Drept financiar, ediţia 2, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014. 
3. BOUVIER, Michel, ESCLASSAN, Marie-Christine, LASSALE, Jean-Pierre, Finances Publiques, 8e édition, 

L.G.D.J., Paris, 2006. 
4. LAZĂR, Ioan, Dreptul finanţelor publice. Vol. I. Drept bugetar, ediţia 2, revăzută şi adăugită, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, 2017. 
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Acte normative : 

Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, JOUE L. nr. 115 din 9 mai 2008, p. 47 (versiunea consolidată), în 

special: art. 110, 162-164, 175-179, 285-324 

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1046/2018 cu privire la normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii Europene, JOUE L. 193/1 din 30 iulie 2018. 

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 966/2012 cu privire la normele financiare aplicabile 

bugetului general al UE (actualmente, abrogat). 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de aprobare a Cadrului financiar multianual 2014 – 2020, 

disponibil la: 

 http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//fs2014-

2020/00010115/ntjqb_Regulamentul%201311%20pe%202013%20%28RO%29.pdf; 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_ro.pdf 

Decizia ConsiliuluiUniunii Europene nr. 335/2014 privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene (pentru 

perioada 2014-2020), dipsonibilăla: http://lege5.ro/Gratuit/gm4tsmbtga/decizia-nr-335-2014-privind-sistemul-de-resurse-

proprii-ale-uniunii-europene;  

R Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 609/2014 privind metodele şi procedura de punere la 

dispoziţie a resurselor proprii tradiţionale şi a resurselor proprii bazate pe TVA şi pe VNB şi privind măsurile pentru a 

răspunde necesităţilor trezoreriei (reformare), disponibil la: 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0609&from=RO; 

http://europa.eu/pol/financ/index_ro.htm 

Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor europene, publicată în Monitorul official al României, nr. 461 din 30 iunie 2011. 

Legea nr. 188/2011 privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune şi care fac parte 

din sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii al Uniunii 

Europene, M.Of., Partea I, nr. 763 din 28 octombrie 2011 

HGR nr. 793/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă pentru protecţia intereselor financiare 

ale Uniunii Europene în România, nr. 743 din 16 august 2005  

Regulamentul Consiliului nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, JOCE, L. 

nr. 312 din 23 decembrie 1995, p. 1.  

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Seminariile respectă aria tematică prezentată în cadrul 
prelegerilor, susţinută fiind de elemente de ordin practic/ 
jurisprudenţial.  

Dezbatere/Problematizare/studiu de 
caz 

14 ore 

Bibliografie: este aceeaşi cu cea indicată pentru prelegeri. 

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

 Disciplina asigură formarea/dezvoltarea competenţelor cognitive şi funcţionale ale masteranzilor, permiţându-le să se 
adapteze cu succes la solicitările specifice funcţiei publice europene, la schimbările şi dinamica aferente fenomenului 
financiar contemporan – european şi naţional.   

 
 
10. Evaluare 
  

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

10.4 Curs 

- corectitudinea şi 
completitudinea 
cunoştinţelor financiare 

Colocviu/ 
Dupa caz, clasic sau on-line 

 

 
70% 

 - coerenţa logică 

http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/fs2014-2020/00010115/ntjqb_Regulamentul%201311%20pe%202013%20%28RO%29.pdf
http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/fs2014-2020/00010115/ntjqb_Regulamentul%201311%20pe%202013%20%28RO%29.pdf
http://lege5.ro/Gratuit/gm4tsmbtga/decizia-nr-335-2014-privind-sistemul-de-resurse-proprii-ale-uniunii-europene
http://lege5.ro/Gratuit/gm4tsmbtga/decizia-nr-335-2014-privind-sistemul-de-resurse-proprii-ale-uniunii-europene
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0609&from=RO
http://europa.eu/pol/financ/index_ro.htm
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- gradul de asimilare a 
limbajului de specialitate  

10.5 Seminar 

 - participarea activă 

Observarea sistematică, 
testul- grilă  

 
30% 

- capacitatea de a opera cu 
informaţiile de specialitate 
asimilate 

- capacitatea de a soluţiona  
o situaţie faptică relatată,  
potrivit cadrului juridic 
financiar existent 

10.6 Standard minim de performanţă: 
- cunoaşterea etapelor procesului bugetar  unional; 
- capacitatea de a analiza legalitatea şi regularitatea operaţiunilor bugetare unionale/operatiuni de venturi/cheltuieli ; 
- prezentarea unui  referat din aria tematică. 

 

Data completării 
21.09.2020 

 
                                                            

Semnătura titularului de curs/seminar 
Conf. univ. dr. Rada POSTOLACHE 

 

 

Data avizării în departament 
29.09.2020 

 
Semnătura directorului de departament 

Conf. univ. dr. Rada POSTOLACHE 
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UNIVEUNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
AN UNIVERSITAR 2020-2021 

 
 

 

1.Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea “Valahia” din Târgovişte 
 

1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Drept și Științe Administrative 

1.3 Departamentul  Ştiinţe administrative 

1.4 Domeniul de studii  Ştiinţe administrative 

1.5 Ciclul de studii  Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea  Administraţie publică europeană 

 

2.Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei  Politici publice europene 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Vlad BARBU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Vlad BARBU 

2.4 Anul de studiu  I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de 
evaluare 

 Examen  2.7 Regimul 
disciplinei 

 Opțională 

 

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

 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 42 din care: 3.5 curs  28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 8 

Examinări 10 

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

3.7 Total ore studiu individual 133 

3.9 Total ore pe semestru 175 

3.10 Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 de desfăşurare a cursului  După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-
line de videoconferinte ZOOM/ Microsoft TEAMS 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-
line de videoconferinte ZOOM/ Microsoft TEAMS 

 

6. Competenţe specifice accumulate 

 

Competenţe profesionale C1. Identificarea, analizarea şi soluţionarea de probleme specifice  
instituţiilor  administraţiei publice din perspectiva calității țării noastre de 
stat membru al UE; 
C2. Competenţe de gestionare a resurselor instituţiei în vederea punerii 

în aplicare a politicii publice într-un domeniu oarecare; 
C3. Competenţe de gestionare a activităţii specifice administraţiei publice 
din perspectiva integrării ţării noastre în Uniunea Europeană  

Competenţe transversale - 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Asigurarea cunoaşterii si înţelegerii principalelor noţiuni şi concepte ale 
politicilor publice europene. 

7.2 Obiectivele specifice  - Familiarizarea cu principalele noţiuni şi concepte ale politicilor publice 
europene 
- Însuşirea modului de elaborare și implementare a politicilor europene 
- Dobândirea unor competenţe analitice în evaluarea modului de 
înfăptuire a politicilor UE la nivel național, regional şi local și a capacității 
de a elabora planuri de măsuri pentru punerea în aplicare a politicilor 
publice 

  

 

8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

C.1. Definirea conceptului de politică publică  Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.2. Actorii, agenda și procesul politicilor publice la nivelul UE  Prelegere participativă, expunere 2 ore 
C.3. Politici și acțiuni ale Uniunii Europene. Prezentare de ansamblu  Prelegere participativă, expunere 2 ore 
C.4. Politica socială. Concepte şi probleme de bază Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.5.-C.7.  Politica de ocupare a forţei de muncă Prelegere participativă, expunere 6 ore 
C.8.-C.9. Politica Agricolă Comună Prelegere participativă, expunere 4 ore 
C.10.-C.11. Politica de mediu Prelegere participativă, expunere 4 ore 
C.12. Politicile UE în domeniul migrației și azilului  Prelegere participativă, expunere 2 ore 
C.13.-C.14. Implementarea politicilor europene în România – cadru 

strategic, mecanisme, rezultate 
Prelegere participativă, expunere 4 ore 

Bibliografie: 
Vlad Barbu, Politici publice europene, note de curs, 2020; 
Vlad Barbu, Victor Aelenei, Teodor Frunzeti, Constantin Hlihor, Gabriel Pereş, Politici, strategii şi managementul 
european pentru frontiera externă, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2010; 
Maria-Beatrice Berna, Drept si politici ale Uniunii Europene, Universul juridic, Bucureşti, 2019; 
Alina-Mihaela Conea, Politicile Uniunii Europene 2019, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020; 
Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene. Politicile Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017; 

https://moodle.valahia.ro/
https://moodle.valahia.ro/
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Marius Profiroiu, Institutii si politici europene, Editura Economica, Bucureşti, 2008; 
Marius Profiroiu, Politici publice. Teorie, analiză, practică, Editura Economică, Bucureşti, 2006. 
 Helen Wallace, Mark A. Pollack, Alasdair R. Young (ed.), Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană, ed. a 6-a, 
trad. din lb. engleză, Institutul European din România, Bucureşti, 2011. 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Activitățile de seminar se vor axa pe tematica discutată la curs, 
accentul fiind pus pe latura practica/aplicativă a conceptelor. 
Masteranzii vor elabora și vor susține referate/proiecte în tematica 
cursului, după care vor urma dezbateri 

 Dezbatere/Problematizare/Proiect 14 ore 

Bibliografie: 
Vlad Barbu, Politici publice europene, note de curs, 2020; 
Vlad Barbu, Victor Aelenei, Teodor Frunzeti, Constantin Hlihor, Gabriel Pereş, Politici, strategii şi managementul 
european pentru frontiera externă, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2010; 
Maria-Beatrice Berna, Drept si politici ale Uniunii Europene, Universul juridic, Bucureşti, 2019; 
Alina-Mihaela Conea, Politicile Uniunii Europene 2019, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020; 
Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene. Politicile Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017; 
Marius Profiroiu, Institutii si politici europene, Editura Economica, Bucureşti, 2008; 
Marius Profiroiu, Politici publice. Teorie, analiză, practică: Editura Economică, Bucureşti, 2006. 
 Helen Wallace, Mark A. Pollack, Alasdair R. Young (ed.), Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană, ed. a 6-a, 
trad. din lb. engleză, Institutul European din România, Bucureşti, 2011. 

 

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

 Disciplina contribuie la o înţelegere complexă a întregului proces de elaborare și implementare a politicilor publice 
europene și a impactului acestora la nivel național, regional şi local, în acord cu nevoile actuale din sectorul public.   

 

10.Evaluare 
 

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

finală 

10.4 Curs 

 - însușirea elementelor de ansamblu cu 
privire la importanţei disciplinei studiate 
şi a specificului acesteia; 

Examen 
 Dupa caz, clasic sau on-

line 
 
 

 
60% - folosirea corectă a cunoștinţelor 

asimilate; 

- asimilarea limbajului de specialitate; 

10.5 Seminar/laborator 

 - abilitatea de a valorifica studiile 
doctrinare în argumentarea unor soluții 
practice; 

Observarea sistematică 
Realizarea și susţinerea 
unor referate/proiecte 

 

 
40% 

- participarea constantă la activitatea 
didactică  și interesul pentru studiul 
individual. 

10.6 Standard minim de performanţă: 
Pentru nota 5: 
-  îndeplinirea a 50% din cerinţele la examenul final; 
- realizarea și susținerea cel puțin a unui referat de seminar; 

  

  

Data completării 
25.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

Prof. univ. dr. Vlad Barbu 

Semnătura titularului de seminar 

Prof. univ. dr. Vlad Barbu 

Data avizării în departament 
29.09.2020 

Semnătura directorului de departament 

Conf. univ. dr. Rada Postolache 
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UNIVEUNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
AN UNIVERSITAR 2020-2021 

 
 

1.Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea “Valahia” din Târgovişte 
 

1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Drept și Științe Administrative 

1.3 Departamentul  Ştiinţe administrative 

1.4 Domeniul de studii  Ştiinţe administrative 

1.5 Ciclul de studii  Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea  Administraţie publică europeană 

 

2.Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei  Responsabilitatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Vlad BARBU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Vlad BARBU 

2.4 Anul de studiu  I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de 
evaluare 

 Examen  2.7 Regimul 
disciplinei 

 Opțională 

 

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

 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 42 din care: 3.5 curs  28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 8 

Examinări 10 

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

3.7 Total ore studiu individual 133 

3.9 Total ore pe semestru 175 

3.10 Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 de desfăşurare a cursului  După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-
line de videoconferinte ZOOM/ Microsoft TEAMS 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 

- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-
line de videoconferinte ZOOM/ Microsoft TEAMS 

 

6. Competenţe specifice accumulate 

 

Competenţe profesionale C1. Identificarea, analizarea şi soluţionarea de probleme specifice  
instituţiilor  administraţiei publice din perspectiva calității țării noastre de 
stat membru al UE; 
C2. Competenţe de gestionare a resurselor instituţiei în vederea punerii 
în aplicare a politicii publice într-un domeniu oarecare; 
C4. Competenţe de administrare şi utilizare corectă a fondurilor UE 
folosite în instituţiile publice naţionale. 

Competenţe transversale - 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Înţelegerea principiilor şi normelor care guvernează responsabilitatea și 
răspunderea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice. 

7.2 Obiectivele specifice  - Familiarizarea cu regimul răspunderii în activitatea publică; 

 - Susținerea responsabilităţii şi responsabilizării în funcția publică; 
- Promovarea regulilor de deontologie profesională care trebuie să 
caracterizeze activitatea în sectorul public. 

  

 

8.Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

C.1. Responsabilitate și răspundere – delimitări conceptuale.  Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.2. Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor 
publici și personalului contractual din administrația publică 

 Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.3.-C4. Etica și integritatea în funcția publică. Conduita alesului  
local din perspectiva standardelor naționale și europene. 

 Prelegere participativă, expunere 4 ore 

C.5. Regimul general al răspunderii în activitatea publică. Formele 
răspunderii juridice în administrația publică 

Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.6.-C.7.  Răspunderea administrativă Prelegere participativă, expunere 4 ore 
C.8. Răspunderea civilă a funcționarilor publici   Prelegere participativă, expunere 2 ore 
C.9. Răspunderea penală. Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu 
serviciu. Aspecte generale. 

Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.10.-C.11. Abuzul în serviciu și neglijența în serviciu  Prelegere participativă, expunere 4 ore 
C.12.-C.13. Infracțiuni de corupție Prelegere participativă, expunere 4 ore 
C.14. Infracțiuni contra patrimoniului. Infracțiuni de fals. Prelegere participativă, expunere 2 ore 
   

Bibliografie: 
 

Verginia vedinaş, Codul administrativ adnotat, ed. a II-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2020; 

https://moodle.valahia.ro/
https://moodle.valahia.ro/
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Olivian Mastacan, Raspunderea penala a functionarului public, ediția a IV-a, Editura Universul Juridic, București, 
2011  
Radu Nicolae, Valerian Stan, Bune practici şi instrumente de lucru pentru prevenirea corupţiei în administraţia 
publică, Centrul de Resurse Juridice, 2015 (http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2016/03/ghid-de-bune-
practici.pdf ) 
Gabriela Pohoață, Etica si transparenta decizionala în administrația publică, Editura Pro Universiaria, București, 2018; 
Elena-Giorgiana Simionescu, Petre Dungan, Functionarul public și răspunderea penal, Editura Hamangiu, București, 
2016; 
Agenția Națională de Integritate, Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese, ediția 2016 
(https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/06/GhidPrivIncompatibilitati26ConflicteInterese_Editia2016.pdf) 
 
Legislaţie de bază: 
- Codul administrativ (OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 
- Codul penal ((Legea 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare). 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Activitățile de seminar se vor axa pe tematica discutată la curs, 
accentul fiind pus pe latura practica/aplicativă a conceptelor. 
Masteranzii vor elabora și vor susține referate/proiecte în tematica 
cursului, după care vor urma dezbateri. 

 Dezbatere/Problematizare/Proiect 14 ore 

Bibliografie: 
 

Olivian Mastacan, Raspunderea penala a functionarului public, ediția a IV-a, Editura Universul Juridic, București, 
2011  
Radu Nicolae, Valerian Stan, Bune practici şi instrumente de lucru pentru prevenirea corupţiei în administraţia 
publică, Centrul de Resurse Juridice, 2015 (http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2016/03/ghid-de-bune-
practici.pdf ) 
Gabriela Pohoață, Etica si transparenta decizionala în administrația publică, Editura Pro Universiaria, București, 2018; 
Elena-Giorgiana Simionescu, Petre Dungan, Functionarul public si raspunderea penala, Editura Hamangiu, București, 
2016; 
Verginia vedinaş, Codul administrativ adnotat, ed. a II-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2020; 
Agenția Națională de Integritate, Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese, ediția 2016 
(https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/06/GhidPrivIncompatibilitati26ConflicteInterese_Editia2016.pdf) 
 
Legislaţie de bază: 

- Codul administrativ (OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 
- Codul penal ((Legea 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare). 

 

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

 Disciplina contribuie la o înţelegere complexă a întregului proces de elaborare și implementare a politicilor publice 
europene și a impactului acestora la nivel național, regional şi local, în acord cu nevoile actuale din sectorul public.   

 

10.Evaluare 
 

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

finală 

10.4 Curs 

 - însușirea elementelor de ansamblu cu 
privire la importanţei disciplinei studiate 
şi a specificului acesteia; 

Examen 
 Dupa caz, clasic sau on-

line 
 
 

 
60% - folosirea corectă a cunoștinţelor 

asimilate; 

- asimilarea limbajului de specialitate; 

10.5 Seminar/laborator 

 - abilitatea de a valorifica studiile 
doctrinare în argumentarea unor soluții 
practice; 

Observarea sistematică 
Realizarea și susţinerea 
unor referate/proiecte 

 

 
40% 

- participarea constantă la activitatea 
didactică  și interesul pentru studiul 
individual. 

10.6 Standard minim de performanţă: 
Pentru nota 5: 

http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2016/03/ghid-de-bune-practici.pdf
http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2016/03/ghid-de-bune-practici.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/06/GhidPrivIncompatibilitati26ConflicteInterese_Editia2016.pdf
http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2016/03/ghid-de-bune-practici.pdf
http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2016/03/ghid-de-bune-practici.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/06/GhidPrivIncompatibilitati26ConflicteInterese_Editia2016.pdf
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-  îndeplinirea a 50% din cerinţele la examenul final; 
- realizarea și susținerea cel puțin a unui referat de seminar; 

  

  

 

Data completării 
25.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

Prof. univ. dr. Vlad Barbu 

Semnătura titularului de seminar 

Prof. univ. dr. Vlad Barbu 

Data avizării în departament 
29.09.2020 

Semnătura directorului de departament 
Conf. univ. dr. Rada Postolache 
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UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE 
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 
DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
AN UNIVERSITAR 2020-2021 

 
 

1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea “Valahia” din Târgovişte 

1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 

1.3 Departamentul  Științe administrative 

1.4 Domeniul de studii Științe administrative 

1.5 Ciclul de studii  Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Administrație publică europeană 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei Aplicații informatice în administrația publică 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. ing. Paul Ciprian PATIC 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. ing. Paul Ciprian PATIC 

2.4 Anul de 
studiu 

I 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de 
evaluare 

 Colocviu  2.7 Regimul disciplinei  Facultativă 

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

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

2 din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 28 din care: 3.5 curs   3.6 seminar/laborator  28 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

Tutoriat  10 

Examinări    2 

Alte activităţi   - 

3.7 Total ore studiu individual 72 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe Cunoștințe de utilizare a calculatorului 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 de desfăşurare a cursului  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului - Sală cu videoproiector și PC-uri (desktop/laptop), acces 
intranet și internet, Acrobat Reader, Internet Explorer, Ms-
Office. 
- Activitate on-line: MS Teams/Zoom și Platforma Moodle. 
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6.Competenţe specifice acumulate 
 

Competenţe profesionale C2. Competenţe de gestionare a resurselor instituţiei în vederea 
punerii în aplicare a politicii publice într-un domeniu oarecare 

Competenţe transversale CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională 
continuă, desfăşurarea de activităţi de documentare, informare, 
specializare, perfecţionare şi învăţare utilizând metode şi tehnici de 
învăţare formală, nonformală şi informală pentru dezvoltarea 
personală şi profesională 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Asimilarea conceptelor de bază privind tehnologiile informaţionale şi 
de comunicaţie în scopul aplicării eficiente în gestiunea activității 
curente 

7.2 Obiectivele specifice - dobandirea de noţiuni fundamentale în domeniul tehnologiei 
informaţionale moderne cu aplicabilitate în activitatea administrativă; 
 - cunoașterea principalelor tipuri de tehnologii informaţionale 
utilizate în activitatea administrației publice; 
- cunoașterea bunelor practici în ceea ce privește informatizarea 
muncii de birou în Uniunea Europeană şi in România; 
- deprinderea utilizării de programe informatice pentru eficientizarea 
activității. 

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

   

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

S1. Societatea informatională și sisteme informaționale. Noțiuni 
introductive.  

Expunerea, demonstraţia, lucrări 
practice. Partajare ecran 

2 oră 

S2.-S3. Servicii electronice în Administraţia Publică 
Expunerea, demonstraţia, lucrări 
practice. Partajare ecran 

4 ore 
 

S4. Tehnici avansate de editarea a documentelor 
Expunerea, demonstraţia, lucrări 
practice. Partajare ecran 

2 ore 

S5.-S6. Software de aplicaţii în Administraţia Publică 
Expunerea, demonstraţia, lucrări 
practice. Partajare ecran 

 4 ore 
 

S7. Evaluarea activităţii de seminar – colocviu  
Test de evaluare a cunostintelor 
dobandite 

2 ore 
 

Bibliografie: 
1. Iulian Brezeanu, Internet si web 2.0, Editura Valahia University Press, Targoviste, 2010. 
2. Iulian Brezeanu - Calculatoare electronice. Fundamente hard şi soft, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2003. 
3. Patic P. C., Tehnologii WAP, Editura Tehnică, 2003, Bucureşti. 
4. Brezeanu I., Patic P.C., Gorghiu G., Aplicaţii de Birotică pentru P.C.-uri, Uz intern, 2011. 

5. Georgescu, M., Popescu, D., Sisteme informaţionale de birou pentru administraţia publică, 2013; 
http://www.dataprotection.ro/, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal 
http://www.certsign.ro, Semnătura electronică 
http://www.digisign.ro, Semnătura electronică 
http://office.microsoft.com/en-us/support/training-FX101782702.aspx, Office 2003-2007 online training 
http://www.edemocratie.ro 
http://www.e-guvernare.ro 
http://europa.eu.int/ 

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

Instituții publice (primării, consilii județene, notariate, administrația financiară, institute de statistică și evidența 
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populației) din zonele şi judeţele limitrofe oraşului Târgovişte şi a judeţului Dâmboviţa. 

 
10.Evaluare 
 

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

finală 

10.4 Curs 

Examinare scrisă privitoare 
la însuşirea cunoştinţelor 
teoretice şi aplicative. Evaluare finală  60% 

10.5 Seminar/laborator 

Participare constantă la 
activitatea didactică. 
Intervenții pertinente. 
Aplicarea cunoştinţelor, a 
deprinderilor/abilităţilor în 
elaborarea şi prezentarea 
temelor de casă 

Evaluare continuă prin teme 
de casă/aplicații; 

Observare sistematică 
 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă: 
• stăpâneşte la nivel satisfăcător conceptele teoretice şi practice predate; 
• participă la un nivel modest la desfăşurarea activităţilor practice; 
• realizarea unui proiect de cercetare referitor la o problemă de complexitate medie din domeniul administrativ, în 
baza unei documentări proprii, argumentând metodelele, tehnicile, procedurile şi instrumentele propuse a fi 
folosite, potrivit principalelor concepte şi teorii însuşite; 
• a realizat temele şi a obţinut la evaluarea acestora minimum nota 5. 

  

 

Data completării 
25.09.2020 

Semnătura titularului de curs 
Conf. univ. dr. ing. Paul Ciprian PATIC 
 
 

 

Semnătura titularului de seminar 
Conf. univ. dr. ing. Paul Ciprian PATIC 

 

Data avizării în departament 
29.09.2020 

 

 
 

Semnătura directorului de departament 
Conf. univ. dr. Rada Postolache 
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UNIVEUNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

AN UNIVERSITAR 2020-2021 

 
1.Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea “Valahia” din Târgovişte 
 

1.2 Facultatea/Departamentul  Facultatea de Drept și Științe Administrative 

1.3 Departamentul  Ştiinţe administrative 

1.4 Domeniul de studii  Ştiinţe administrative 

1.5 Ciclul de studii  Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea  Administraţie publică europeană 

 

2.Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei  Tehnici de negociere și relații publice 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Daniel COJANU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Daniel COJANU 

2.4 Anul de studiu  I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de 
evaluare 

 Examen 2.7 Regimul 
disciplinei 

 Facultativă 

 

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

 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

 28 din care: 3.5 curs  14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

Tutoriat 4 

Examinări 3 

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

3.7 Total ore studiu individual 72 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 de desfăşurare a cursului După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
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- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-
line de videoconferinte ZOOM/ Microsoft TEAMS 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  După caz:  
- sală de curs dotată cu videoproiector 
- tablă/flipchart 
- materiale pe suport electronic sau fotocopiate 
-   în sistem on-line, prin utilizarea platformei e-learning MOODLE a 
UVT (https://moodle.valahia.ro) și a uneia dintre platformele on-
line de videoconferinte ZOOM/ Microsoft TEAMS 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe profesionale C3. Competenţe de gestionare a activităţii specifice administraţiei publice 
din perspectiva calității țării noastre de stat membru al UE; 
C5. Soluţionarea de probleme specifice  administraţiei publice naţionale 
printr-o cooperare cu terţe instituţii naţionale şi europene 

Competenţe transversale CT2. Desfăşurarea activităţilor specifice muncii în echipă: colaborare, 
schimb de idei şi informaţii, asumarea de răspunderi, dezvoltarea 
strategiilor de comunicare interpersonală 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Înţelegerea mecanismelor proceselor de negociere și comunicare în 
administrația publică, familiarizarea cu principalele direcţii de cercetare 
asupra domeniului şi cu cele mai importante modele ale comunicării 
propuse de teoreticieni. 

7.2 Obiectivele specifice Studiul disciplinei urmăreşte: 
- Înţelegerea scopului, principiilor şi intrumentelor utilizate în relaţii 
publice 
- Cunoaşterea elementelor şi strategiilor utilizate în campaniile de relaţii 
publice 
- Planificarea şi crearea unui eveniment de relaţii publice 
- Cunoaşterea şi exersarea strategiilor specifice de relaţii publice în 
cazuri de crizã organizaţională 
-  Însuşirea aspectelor de lobby şi deontologie profesională 
- Formarea abilităților de utilizare a diferitelor tehnici de negociere 

 

8.Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

C.1. Conceptualizarea procesului de negociere. Tipologia 
și formele negocierii 

 Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.2. Comunicarea instituţională. Teorii și concepte  Prelegere participativă, expunere 2 ore 

C.3.-C4. Tehnici de negociere - abordare, stil, strategie  Prelegere participativă, expunere 4 ore 
C.5.-C.6. Activităţi şi instrumente de relaţii publice 
(modele eficiente de comunicare în PR;  comunicatul de 
presă, conferința de presă, campania de relații publice 
etc.) 

Prelegere participativă, expunere 4 ore 

C.7. Rolul relaţiilor publice în cultivarea reputaţiei 
publice 

Prelegere participativă, expunere 2 ore 

 
Bibliografie: 
 
1.Dospinescu Nicoleta – „Relaţii Publice. Comunicare media. Managementul reputaţiei”, Editura Tehnopress, Iaşi, 2014 
2. Blythe Jim – „100 Idei geniale de relații publice”, Editura Adevarul, București, 2012 
3. Gregory, Anne, Planificarea și managementul campaniilor de relații publice, Polirom: Iași, 2009. 
4. Newsom, D.; Vanslyke Turk, J., Kruckeberg, D. – ”Totul despre relațiile publice”. Polirom, Iași, 2010. 
5. Coman Cristina – „Comunicarea de crizã. Tehnici şi strategii”, Editura Polirom, Iasi, 2009 
6. Coman Claudiu -  ”Tehnici de negociere”, Editura C.H. Beck, 2006. 

https://moodle.valahia.ro/
https://moodle.valahia.ro/
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8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

S.1. Comunicarea publică. Note specifice Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S.2. Exersarea abilităților de relaționare publică Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 
S.3. Argumentaţia logică și discursul public. Erori 
frecvente de argumentaţie 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 

S.4.-S.5. Tehnici de negociere - abordare, stil, 
strategie. Aplicații 

Dezbatere/Problematizare/Proiect 4 ore 

S.6. Activităţi şi instrumente de relaţii publice.  Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 
S.7. Relaţii publice în situaţii de criză Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore 
Bibliografie: 
 
1.Dospinescu Nicoleta – „Relaţii Publice. Comunicare media. Managementul reputaţiei”, Editura Tehnopress, Iaşi, 2014 
2. Blythe Jim – „100 Idei geniale de relații publice”, Editura Adevarul, București, 2012 
3. Gregory, Anne, Planificarea și managementul campaniilor de relații publice, Polirom: Iași, 2009. 
4. Newsom, D.; Vanslyke Turk, J., Kruckeberg, D. – ”Totul despre relațiile publice”. Polirom, Iași, 2010. 
5. Coman Cristina – „Comunicarea de crizã. Tehnici şi strategii”, Editura Polirom, Iasi, 2009 
6. Coman Claudiu -  ”Tehnici de negociere”, Editura C.H. Beck, 2006.. 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
 

Studentul se familiarizează cu instrumentele specifice de negociere și relaţii publice şi învaţă aplicabilitatea practica a 
acestora. 

 

10.Evaluare 
 

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

finală 

10.4 Curs 

 - însușirea elementelor de ansamblu 
cu privire la importanţei disciplinei 
studiate şi a specificului acesteia; Evaluare finală 

 
 

60% - folosirea corectă a cunoștinţelor 
asimilate; 

- asimilarea limbajului de specialitate; 

10.5 Seminar/laborator 

 - abilitatea de a valorifica studiile 
doctrinare în argumentarea unor soluții 
practice; 

Evaluare continuă 
Realizarea și susţinerea 

unor teme de casă  
 

 
40% - participarea constantă la activitatea 

didactică  și interesul pentru studiul 
individual. 

10.6 Standard minim de performanţă (pentru nota 5): 
 - tratarea a jumătate din subiectul/ele de examen și prezentarea unei lucrări coerente și originale;  
- activitate minimă în timpul semestrului. 
 
 

 

Data completării 
25.09.2020 

Semnătura titularului de curs, 
Conf. univ. dr. Daniel COJANU 

 

Semnătura titularului de curs, 
Conf. univ. dr. Daniel COJANU 

 

Data avizării în departament 
29.09.2020 

Semnătura directorului de departament 
Conf. univ. dr. Rada POSTOLACHE 
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