
 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2021-2022 

 
Anul de studiu I / Semestrul II 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  De Drept şi ştiinţe sociale 

1.3 Departamentul Ştiinţe sociale  

1.4 Domeniul de studii SOCIOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ Calificarea SOCIOLOGIE /sociolog  (263201); promotor local 

(263220); specialist planificare teritoriala (263221) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei POLITICI PUBLICE Cod: SOC 113 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Călina Ana Buţiu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Claudiu Ştefani 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O. 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 curs 2 din care 3.3 seminar/laborator 2 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 56 din care 3.5 curs 28 din care 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 

Tutoriat 0 

Examinări 2 

Alte activităţi.... 0 

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru1  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  

• Sală cu videoproiector 

5.2  de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Acces la internet 

 
 

 
1 Inclusiv orele de tutoriat, examinări şi alte activităţi. 



 
 
6. Competenţe specifice acumulate  
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C3.1. Elaborarea şi interpretarea diagnozei sociale pe baza terminologiei, metodelor şi 
paradigmelor specifice 
C3.4. Evaluarea critic -constructivă a modalităţilor de construire şi aplicare a diagnozei sociale 
C4.1.  Definirea, clasificarea  și alegerea metodelor, tehnicilor  și procedeelor utilizate în 
identificarea cercetării  și soluționării unor probleme sociale 
C4.2.  Exprimarea cauzalității problemelor și conflictelor sociale și identificarea de resurse și 
modalități pentru rezolvarea acestora 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

• Cunoaşterea noţiunilor de bază şi a mecanismelor de elaborare a politicilor 
publice 

7.2 Obiectivele 
specifice 

• Însuşirea noţiunilor şi conceptelor de bază din domeniul politicilor publice 

• Identificarea aplicaţiilor în practicile curente,  potrivit diversităţii în abordarea 
teoretică 

• Dezvoltarea de abilităţi de formulare a agendei publice, elaborare a deciziei 
si analiza a politicii publice 

 
8. Conţinuturi 

Curs Metode de predare Observaţii 

Definţie şi concepte cheie 
Prelegere,  
Conversaţie 

2 ore 

Probleme de politică publică 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Actorii politicilor publice  
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Tipologia politicilor publice 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Politica publică şi participarea 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Instrumentele politcilor publice 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Pregătirea unei politici publice 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Implementarea politicilor publice 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice 

• Monitorizarea 

• Evaluarea 

Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie 

4 ore 

Metode de formulare şi analiză a politicilor publice 

• Metode cantitative 

• Metode calitative 

Prelegere, 
Exemplificări 

6 ore 



Bibliografie 

• Buțiu, C.A. (2018), Politici publice – suport de curs, disponibil în format electronic la biblioteca UAB. 

• Buţiu, C. A. (2014), Bunăstarea, încotro? Spre o nouă paradigmă în politicile sociale, Cluj – Napoca, 
Editura Presa Universitară Clujeană. 

• Buţiu, C.A. (2010), Politici publice – note de curs, Seria Didactica, UAB. 

• Unitatea de Politici Publice, Secretariatul General al Guvernului (2007), Manual pentru elaborarea 
propunerii de politici publice, Bucureşti, disponibil la 
http://www.politicipublice.ro/uploads/Manual_elaborare_propunere_politici_publice.pdf 

• Lambru, M; Mărginean, I.; Preda, I.; Creţoiu, I.; Petrescu, C.; Radu, D.; Ţigănescu, O.   (2004), 
Parteneriat public–privat în furnizarea de servicii sociale, Bucureşti, Editura Ziua. 

• Mungiu-Pippidi, A. (2002), Politica publică. Teorie şi practică, Iaşi, Polirom 

• USAID – Implementing policy change series, disponibil la 
http://www.usaid.gov/democracy/ipcindex.html 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Prezentarea activităților care vor fi desfășurate în cadrul 
seminarului și a modului de evaluare 

Prezentare,  
dezbateri 

2 ore 

2. Identificarea problemelor de politică publică Lucrul în grup, prezentări 2 ore 

3. Cum să se analizeze o problemă de politică publică. 
Surse pentru colectarea de date statistice Lucrul în grup, prezentări 2 ore 

4. Cum să fie prezentată o problemă de politică publică și 
cum să fie convinși factorii de decizie să rezolve o 
problemă 

Lucrul în grup, prezentări 2 ore 

5. Cine sunt actorii de politică publică care se implică în 
rezolvarea problemelor de politică public Lucrul în grup, prezentări 2 ore 

6. Analiza actorilor de politică publică din diferite sectoare 
de activitate Lucrul în grup, prezentări 2 ore 

7. Prezentări făcute de studenți a unor probleme de politică 
publică Lucrul în grup, prezentări 2 ore 

8. Discuții pe marginea instrumentelor de politică publică Prezentare,  
dezbateri 

2 ore 

9. Discuții pe marginea luării deciziei în sectorul public Lucrul în grup, prezentări 2 ore 

10. Metode de luare a deciziei: metoda atributelor multiple, 
arborele de decizie Prezentări 2 ore 

11. Cum trebuie să fie construit un plan de implementare a 
unei politici publice Lucrul în grup, prezentări 2 ore 

12. Analiza politicilor publice – Prezentarea unor exemple 
de analiză a politicilor publice Prezentări 2 ore 

13. Prezentări făcute de studenți a alternativelor pentru 
rezolvarea unei probleme de politică publică Prezentări 2 ore 

14. Recapitulare. Pregătire pentru examen Prezentări 2 ore 

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

• Disciplina este necesară asistenților sociali prin faptul că activitatea profesională a acestora este marcată 
de politica publică națională și locală. Prin cunoașterea mecanismelor de elaborare, implementare, 
monitorizare și evaluare a politicii publice, profesioniștii pot influența și chiar iniția politici publice.  

 
 
 
 
10. Evaluare 

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



10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 
cunoştinţelor 

Lucrare scrisă 40 

Rigoarea  
Organizarea conţinutului  

Lucrare scrisă 20 

10.5 Seminar/laborator 

Elaborarea unui proiect Proiect 20 

Susținerea proiectului în fata 
grupei 

Evaluare orală cu suport 
vizual 

10 

Participare activă la activităţile 
de grup 

Observaţia sistematică 
Jurnalul de prezență 

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                                                                           ______________________                 
 
 
 


