FIŞA DISCIPLINEI
Anul Universitar 2016/2017
1. Date despre program
1.1. Instituția de învățământ
Universitatea „1 Decembrie 1918”
1.2. Facultatea
Drept și Științe Sociale
1.3. Departamentul
Științe Juridice și Administrative
1.4. Domeniul de studii
Științe Administrative
1.5. Ciclul de studii
Licență
1.6. Programul de studii
Administrație Publică
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Politici și Strategii de dezvoltare 2.2. Cod disciplină
AP I 8.2
2.3. Titularul activității de curs
Lect. Univ. Dr. BOGDAN Manole Decebal
2.4. Titularul activității de seminar
Dr. BOGDAN Manole Decebal
2.5. Anul de
I 2.6. Semestrul I Tipul de evaluare E 2.8. Regim disciplină
O
studiu
E
OP – opțional
P
3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore/
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
3
2
1
săptămâna
3.4. Total ore din planul
3.6. seminar/laborator
42 din care: 3.5. curs
28
14
de învățământ
Distribuția fondului de timp
120 ore
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
42
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
18
teren
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
15
Tutorat
1
Examinări
2
Alte activități …….
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore din planul de învățământ
42
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4
4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Noțiuni generale despre economie politică, Constituție și
administratie publică locală.
4.2. de competente
Nu e cazul
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1. de desfășurare a cursului
Videoproiector, computer,
5.2. de desfășurarea a seminarului/
Sală dotată cu tablă
6. Competente specifice acumulate
C1.1. (4/1 credite) Descrierea principalelor concepte, teorii, metodologii și proceduri utilizate în
Competențe
profesionale organizarea și funcționarea structurilor administrative

C1.2. (4/1 credite) Formularea de ipoteze și operaționalizarea conceptelor cheie și principiilor
fundamentale pentru explicarea și interpretarea proceselor și fenomenelor cu care se confruntă
sistemul administrației publice
C1.3. (4/1 credite) Aplicarea principiilor și metodelor de bază ale domeniului pentru cercetarea unui
aspect de complexitate medie din funcționarea unei structuri guvernamentale
C1.4. (4/0,5 credite)Analiza multicriterială, folosind metode standard de evaluare, a proceselor de
asigurare a calității din structurile care elaborează politicile de dezvoltare
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Competențe
transversale

C1.5. (4/0,5 credite) Elaborarea de proiecte profesionale vizând optimizarea unor aspecte punctuale
in elaborarea strategiilor si politicilor de dezvoltare a societății
CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu
respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale
CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în
munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală

7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul Prezentarea orală și scrisă, cu grad ridicat de caritate, a unor mesaje structurate referitoare la o
problemă administrativă cu un nivel mediu de complexitate
general al
Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea principiilor și metodelor specifice în domeniu
disciplinei

7.2.
Obiectivele
specifice

Descrierea principalelor concepte, teorii, metodologii și proceduri utilizate în organizarea și
funcționarea structurilor administrative
Formularea de ipoteze și operaționalizarea conceptelor cheie și principiilor fundamentale pentru
explicarea și interpretarea proceselor și fenomenelor cu care se confruntă sistemul administrativ
Aplicarea principiilor și metodelor de bază ale domeniului pentru cercetarea unui aspect de
complexitate medie din funcționarea unei structuri administrative
Analiza multicriterială, folosind metode standard de evaluare, a proceselor de asigurare a calității din
structurile administrative
Elaborarea de proiecte profesionale vizând optimizarea unor aspecte punctuale din funcționarea
structurilor administrative
Implementarea politicilor și programelor organizaționale prin dezvoltarea și aplicarea de proceduri de
metodologii specifice
Dezvoltarea de politici și programe, în scopul creșterii eficienței și eficacității activității pe termen mediu
şi lung, cu scrierea de cereri de finanțare şi atragerea de fonduri cu implementarea proiectelor aplicând
principii şi metode consacrate în managementul de proiect

8. Conținuturi
8.1 Curs – Politici și strategii de dezvoltare

Metode de predare

Obs

Politica fiscală
Sistemul financiar sistemul bancar, burse de valori și de asigurări
Politica privind îmbunătăţirea climatului de afaceri
Politica si strategia de dezvoltare a industriilor
Politica comercială
Politica agricolă şi de dezvoltare rurală
Prelegere, discuții
Politica socială
Politica în domeniul sănătăţii
Strategia de dezvoltare in domeniul educaţiei
Politica in domeniul protecţiei mediului
Politica de dezvoltare regională în românia
Proiecte regionale si fonduri structurale
Fondurile structurale în Romania
8.2 Bibliografie
1. M. Isărescu – Reflecții Economice, Academia Română, București, 2001.
2. D. Niță – Economie Politică, Editura Agenția de consulting Universitar, Eficient, București, 1992.
3. V. Soporan – Dezvoltare Durabila, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2011.
4. D.M. Bogdan – Note de Curs Universitar, Politici și Strategii de Dezvoltare, Alba Iulia, 2011,
5. Protocolul privind condițiile si aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria si României în Uniunea
Europeana;
6. Guvernul României, grupul de experți pentru elaborarea proiectului strategiei economice pe termen mediu – ”
Strategia economică pe termen mediu a României”;
7. POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ - Lucrare elaborată în cadrul proiectului Phare RO 0006.18.02 –
Formarea funcționarilor publici din administrația locală în afaceri europene şi managementul ciclului de proiect,
implementat de Institutul European din România în colaborare cu human dynamics în anul 2003 (Seria
Micromonografii - Politici Europene).

2
Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – Facultatea de Drept și Științe Sociale
Fișa disciplinei ”Politici și Strategii de Dezvoltare” Administrație Publică, An studiu I / 20162017

8. Bachtler, John - “Reflections on the Reform of the Structural Funds”, RSA International Conference:Evaluation and
EU Regional Policy, Aix en Provence: 1 June 2002;
9. KOK, Wim - Enlarging the European Union: Achievements and Challenges?”, Robert Schuman;
10. Communication of 28 April 2000 from the Commission to the Member States laying down guidelines for a
Community Initiative concerning trans-European cooperation intended to encourage harmonious and balanced
development of the European territory (Interreg III) [Official Journal C 143, 23.05.2000];
11. Communication of 28 April 2000 from the Commission to the Member States laying down guidelines for a
Community initiative concerning economic and social regeneration of cities and of neighbourhoods in crisis in order
to promote sustainable urban development (Urban II) [Official Journal C 141, 19.05.2000];
12. Communication from the Commission: Paving the way for a New Neighbourhood Instrument Brussels, 1.7.2003
COM (2003) 393 final Commission Decision 1999/502/EC of 1 July 1999 drawing up the list of regions covered by
Objective 1 of the Structural Funds for the period 2000-2006 [Official Journal L 194, 27.07.1999];
13. Commission Decision1999/503/EC of 1 July 1999 establishing a population ceiling for each Member State under
Objective 2 of the Structural Funds for the period 2000-2006 [Official Journal L 194, 27.07.1999];
14. Commission Regulation (EC) No 438/2001 of 2 March 2001 laying down detailed rules for the implementation of
Council Regulation (EC) No 1260/1999 as regards the management and control systems for assistance granted under
the Structural Funds [Official Journal L 63, 03.03.2001];
15. Council Regulation (EEC) No 792/93 of 30 March 1993 establishing a cohesion financial instrument [Official
Journal L 079, 01/04/1993];
16. Council Regulation (EC) No 1164/94 of 16 May 1994 establishing a Cohesion Fund [Official Journal L 130,
25/05/1994];
17. Council Regulation (EC) No 1260/99 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds
[Official Journal L 161, 26.06.1999];
18. Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union Solidarity Fund
[Official Journal L 311 of 14.11.2002].
19. Tratatul de funcționare a Uniunii Europene.
Constituția României
Adrese internet:
19.http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=4951&idlnk=1&cat=3
20.http://www.gov.ro/
21.http://europa.eu./
22.http://www.euractiv.com
23.http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm
24.http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/
25.http://www.infoeuropa.ro
26.http://www.mie.ro
27. http://www.consiliulconcurentei.ro
28. http://www.mimmc.ro/animmc/politici_comunitare/
29. http://www.bnr.ro/Efectul-de-avutie-si-de-bilant-al-cursului-de-schimb-3444.aspx
30. http://www.minind.ro/
31. http://www.ier.ro/
32. http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/StategiaDD.pdf
33.http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/guvernul-a-aprobat-strategia-pentru-dezvoltarea-functiei-publice-sdfppentru-2016-2020
34. http://www.mdrap.ro/
35. http://www.mmediu.ro/

Seminar

Politica fiscală
Sistemul financiar sistemul bancar și de asigurări
Politica privind îmbunătăţirea climatului de afaceri
Politica si strategia de dezvoltare a industriilor
Politica comercială
Politica agricolă şi de dezvoltare rurală
Politica socială
Politica în domeniul sănătăţii
Strategia de dezvoltare in domeniul educaţiei

Dezbateri, Studii de caz
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Politica in domeniul protecţiei mediului
Politica de dezvoltare regională în românia
Proiecte regionale si fonduri structurale
Fondurile structurale in romania
Bibliografie
1. P. Blaga, A. Mureşan – Matematici aplicate în economie vol. I, Cluj-Napoca, 1993,1996.
2 D. Niță – Economie Politică, Editura Agenția de consulting Universitar, Eficient, București, 1992.
3. V. Soporan – Dezvoltare Durabila, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2011.
4. D.M. Bogdan – Note de Curs Universitar, Politici și Strategii de Dezvoltare, Alba Iulia, 2011,
5. Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene
6. Protocolul privind condițiile si aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria si

României în Uniunea Europeana;
7. Guvernul României, Grupul de experți pentru elaborarea proiectului strategiei economice pe termen mediu – ”
STRATEGIA ECONOMICĂ PE TERMEN MEDIU A ROMÂNIEI”;
8. POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ - Lucrare elaborată în cadrul proiectului Phare RO 0006.18.02 –
Formarea funcționarilor publici din administrația locală în afaceri europene şi managementul ciclului de proiect,
implementat de Institutul European din România în colaborare cu human dynamics în anul 2003 (Seria Micromonografii - Politici Europene).

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
După evaluarea competențelor asimilate, studentul poate răspunde cerințelor de cunoaștere a
funcționarilor din Administrația Publică. Informațiile asimilate sunt despre politicile sectoriale de
dezvoltare (fiscal, financiar, educațional, sănătate, piața concurențială, concentrații economice,
dezvoltare durabilă, proiecte europene, ș.a).
10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de
10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere în nota
evaluare
finală
10.4 Curs
Evaluare finală
Examen scris
80%
-note întregi 1-10
10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs
Evaluare examen oral
10%
- Activitate la seminar
Referat/ Dezbateri
10%
10.6 Standard minim de performanță:
Cerințe pentru nota 5: Studentul trebuie să dovedească însușirea minimă a materiei. Activitate minimă
prin prezență la curs de 20% din total ore.
Cerințe pentru nota 10: Cunoașterea principiilor prin care politicile de dezvoltare influențează
societatea in ansamblu. Identificarea strategiilor sectoriale de dezvoltare și interdependența acestora cu
economia și societatea.
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de
seminar
01 Octombrie 2016
Lect. Univ. Dr. Bogdan Manole Decebal
………………………………….
Data avizării în catedră
departament
……………………….

Semnătura director de
Conf. Univ. Dr. Laura Cetean Voiculescu
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