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FIŞA DISCIPLINEI  
 

Anul universitar 2021-2022 
 

Anul de studiu II / Semestrul I 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Drept şi Ştiinţe sociale 

1.3. Departamentul  de Ştiinţe sociale 

1.4. Domeniul de studii Sociologie 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii/ Calificările Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate  / Manager 
de proiect – 242101, Manager îmbunătăţire procese – 242108, Manager de 
inovare – 242106. 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei POLITICI DE SĂNĂTATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 2.2. Cod disciplină PMS 206 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf. dr. Călina Ana Buţiu 

2.4. Titularul activităţii de seminar  

2.5. Anul de 
studiu 

I 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

C 2.8. Regimul disciplinei (O – obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe saptamana 2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator - 

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

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 38 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. 0 

 

3.7 Total ore studiu individual 122 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 

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 • Participare activă  

• Sala dotata cu videoproiector/tabla smartboard 

5.2  de desfăşurare a seminarului/laboratorului -  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale ▪ Definirea şi aprofundarea conceptelor, metodologiilor şi procedurilor specifice 
programelor,  strategiilor şi politicilor de dezvoltare 

▪ Elaborarea şi aplicarea de criterii şi metode de evaluare a programelor,  strategiilor şi 
politicilor în domeniul serviciilor sociale şi de sănătate 

▪ Întocmirea de programe /strategii/ politici de dezvoltare în domeniul serviciilor sociale şi 
de sănătate 

Competenţe transversale ▪ Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în luarea deciziilor 
▪ Coordonarea activităţilor unei echipe pluridisciplinare folosind tehnici de relaţionare şi 

muncă eficientă 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
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7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Obţinerea competenţelor din domeniul elaborării politicilor de sănătate 

7.2 Obiectivele specifice 

• Să cunoască principalele politici de sănătate din Uniunea Europeană 

• Să identifice în activitatea cotidiană efectele politicilor de sănătate 

• Să propună măsuri pentru eficientizarea politicilor de sănătate  

 
8. Conţinuturi 
 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni introductive  
Prelegere,  
Conversaţie 

2 ore 

2. Politicile de sănătate ca politici publice 
Prelegere,  
Conversaţie 

4 ore 

3. Politici privind consumul de tutun  
Prelegere,  
Conversaţie 

2 ore 

4. Politici privind consumul de alcool  
Prelegere,  
Conversaţie 

2 ore 

5. Politici privind hrana şi nutriţia  
Prelegere,  
Conversaţie 

2 ore 

6. Politici privind fertilitatea şi naşterea  
Prelegere,  
Conversaţie 

2 ore 

7. Politici privind sănătatea copilului 
Prelegere,  
Conversaţie 

2 ore 

8. Politici privind bolile infecţioase 
Prelegere,  
Conversaţie 

2 ore 

9. Politici privind hipertensiunea arterială 
Prelegere,  
Conversaţie 

2 ore 

10. Politici privind bolile canceroase 
Prelegere,  
Conversaţie 

2 ore 

11. Politici privind sănătatea mintală 
Prelegere,  
Conversaţie 

2 ore 

12. Politici de sănătate legate de accidentele rutiere 
Prelegere,  
Conversaţie 

2 ore 

13. Politici de sănătate legate de poluarea atmosferică 
Prelegere,  
Conversaţie 

2 ore 

BIBLIOGRAFIE 
 
Buțiu, Călina Ana (2018), Politici de sănătate în Uniunea Europeană – Note de curs. Disponibil în format electronic la bibliotaca UAB. 
European Comission (2014), 3rd Health Programme 2014 – 2020, https://ec.europa.eu/health/programme/policy/2014-2020_en. 
Doboş, Cristina (2008), „Finanţarea sistemelor de sănătate”, Calitatea Vieţii, XIX, nr. 1–2, 2008, p. 107–123.Disponibil la 

http://www.revistacalitateavietii.ro/2008/CV-1-2-2008/06.pdf 
Speakman, Elizabeth M.   Burris, Scott  Coker, Richard (2017), “Pandemic legislation in the European Union: Fit for purpose? The 

need for a systematic comparison of national laws”, Health Policy, Volume 121, Issue 10, October 2017, pp. 1021-1024, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851017302221?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&m
d5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y 

 
https://ec.europa.eu/health/policies/overview_en 
 

 
 

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

Formarea specialiștilor în domeniul managementului serviciilor de sănătate reclamă o disciplină care să le creeze competențe în 
înțelegerea și acționarea ca actori sociali responsabili pentru dezvoltarea de politici adecvate. 

 
10. Evaluare 
 

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

nota finală 
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10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea cunoştinţelor Lucrare scrisă 60 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea şi  conţinutul unui studiu 
de caz 

Studiu de caz 20 

Prezentarea în faţa grupei a studiului 
de caz 

Studiu de caz 10 

10.6 Standard minim de performanţă 

• 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 
Data completării       Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de seminar 
03.09.2021                          ______________________                _________________________ 
 
Data avizării în Departament                                                     Semnătura Directorului de Departament 
 
06.09.2021                                                                           ______________________                 
 
 


