
FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO - CATOLICĂ 

1.3 Catedra TEOLOGIE 

1.4 Domeniul de studii TEOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea TEOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei DIMENSIUNEA  ETICĂ ȘI SOCIALĂ A VIEȚII CREȘTINE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Pr. Lect. Univ. Dr. Moraru Emil 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Pr. Lect. Univ. Dr. Moraru Emil 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul VI 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei DS/Ob 

 
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 

30 din care: 3.5 curs 20 3.6 seminar/laborator 10 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 4 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 51 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 81 

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 Respectarea orarului. Nu se admite discuții la telefon în timpul cursurilor. 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Respectarea datelor de predare a referatelor sau lucrărilor. 

 
6.Competenţe specifice accumulate 
 

Competenţe profesionale - Dobândirea unui nivel de competenţă analitică a situaţiilor practice necesar 
exprimării unui punct de vedere profesional şi riguros argumentat 

- Operarea cu termeni specifici studiului eticii catolice : discernământ, 
noțiunea de bine, adevăr, politică, comunitate 

Competenţe transversale - Capacitarea studenţilor de a lua pentru ei şi pentru alţii sau pentru a sfătui 
să fie luate decizii care nu contravin moralei creştine. 

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



7.1 Obiectivul general al disciplinei  - Cursul se vrea a fi un ghid de discernământ în folosul studenților doritori de a 
aprofunda valorile creștine în Uniunea europeană. Respectul față de demnitatea 
persoanei umane, binele comun, respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, respectarea mediului înconjurător și apărarea păcii. 

7.2 Obiectivele specifice - Un interes continuu in vederea cunoasterii si aprofundarii doctrinei sociale 
a Bisericii  

- Cultivarea valorilor moral-religioase penrtu aplicarea lor in mediile sociale 

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 Creştinii în noua Europă  
- Valorile creştine în istoria Europei 
- Valorile culturale şi spirituale din Tratatul constituţional 

european 
- Laicitatea şi rădăcinile creştine 

Prelegere 2 

Pentru o nouă prezenţă 
       -    Catolicii în societatea complexă 
       -    Credinţa creştină şi pluralismul politic 
       -    Pluralismul politic şi unitatea eclezială 

Prelegere 2 

Globalizarea: aspecte sociale, politice, etice 
- Aspectul economic 
- Aspecte sociale, politice, culturale şi etice 
- Globalizarea solidarităţii 

Prelegere 2 

Comunitatea internaţională 
- Unitatea familiei umane 
- Isus Cristos, prototip şi fundament al noii umanităţi 
- Vocaţia universală a creştinismului 

Prelegere 2 

Regulile fundamentale ale comunităţii internaţionale 
- Comunitate internaţională şi valori 
- Relaţii bazate pe armonie între ordinea juridică şi 

ordinea morală 
- Valoarea organizaţiilor internaţionale 
- Cooperarea internaţională pentru dezvoltare 

Prelegere 2 

Ocrotirea mediului natural 
- Omul şi universul lucrurilor 
- Criza în raportul dintre om şi mediu 
- Mediul natural şi folosirea comună a bunurilor 

Prelegere 4 

Promovarea păcii 
- Pacea: rod al dreptăţii şi al carităţii 
- Falimentul păcii: războiul 
- Măsuri contra celor care ameninţă pacea 

Prelegere 4 

Activitatea politică 
- Politica și ordinea morală 
- Învățătura Sfintei Scripturi și Tradiția Bisericii 
- Binele comun 

Prelegeri  2 

Bibliografie 

CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU DREPTATE ȘI PACE, Compendiu de doctrină socială a Bisericii, Iași : Sapinetia, 2007; 
DOCAT. Ce trebuie făcut?, Iași: Sapientia, 2017; Jean-Yves Calvez, Les silences de la doctrine sociale catholique, Paris: 
Les editions de l°atelier, 1999; Dumea Emil, Doctrina socială catolică în lumea contemporană, Iași: Sapientia, 2016; 
Isidor Martincă, Etica doctrinei sociale creştine, Bucureşti : Gramar, 1991; Vincenzo Ottorino Benetollo, Morale e 
società. Principi di etica sociale, Bologna, ESD, 1999; Arthur Rich, Ethique économique, Labor et fides : Geneve. 1994 ; 
O’NEILL Louis, Initiation à l’éthique sociale, Québec : Fides, 1998 ; CERAS, Le discours social de l’Eglise catholique de 
Léon XIII à Jean-Paul II, Paris : Centurion, 1985 ; CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, Bucureşti : ARCB, 1993 ; CONSILIUL 
PONTIFICAL PENTRU DREPTATE ȘI PACE, Compendiu de doctrină socială a Bisericii, Iași : Sapinetia, 2007; Pp. Paul al VI-
lea, Populorum Progressio, 26 martie 1967; Pp. Ioan Paul al II-lea, Ecclesia in Europa, 28 iunie 2003; Pp. Francisc, 
Laudato Si, Iași: Presa Bună, 2015;  



8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Europa și rădăcinile creștine Dezbatere 1 

Europa și Biserica Dezbatere 1 

Dictatura relativismului Dezbatere  2 

Biserica și globalizarea Dezbatere 1 

Biserica și ecologia Dezbatere 1 

Comunitățile internaționale Dezbatere 1 

Progresul popoarelor Dezbatere 1 

Lupta împotriva terorismului Dezbatere 2 

   

Bibliografie 

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

  

 
10.Evaluare 
 

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

10.4 Curs 

 -Capacitatea de a expune 
coerent şi detaliat temele eticii 
în legătură cu celelalte realități 
socio-culturale 
 -Aplicarea principiilor de 
morală și capacitatea de a 
analiza un act moral ținând cont 
de izvoarele moralității 

Examen  70% 

10.5 Seminar/laborator 

  -structurarea logică şi buna 
organizare a lucrării 
-prezentarea şi  interpretarea 
corectă a elementelor care 
constituie baza moralei catolice  
 - documentarea minuţioasă şi 
încorporarea datelor şi a 
informaţiilor mai puţin 
cunoscute (inedite) 
 - elementele de originalitate:  
ideile, unghiul de vedere, 
amplitudinea şi justeţea 
corelaţiilor 
- capacitatea de a dezbate 
propria lucrare şi de a răspunde 
just şi coerent la întrebările 
adresate de către profesor sau 
de către ceilalţi studenţi 

Susținere referate 30% 

 

10.6 Standard minim de performanţă 
- utilizarea corecta a limbajului etic și civic : om, societate, binele comun, principiul solidarității, principiul 
subsidiarității,uniunea europeană 
- operarea cu termeni specifici studiului eticii catolice : discernământ, noțiunea de bine, adevăr, politică, comunitate 

 
 

Data completării 
09. X. 2020 

 

 
Semnătura titularului de curs 

Pr. Lect. Dr. Emil Moraru 

 
Semnătura titularului de seminar 

 
Pr. Lect. Dr. Emil Moraru 

Data avizării în department 
 

......................... 

Semnătura şefului departament 
 

......................... 

 


