
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 ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei ETICA ÎN ORIZONTUL REVELAȚIEI – CHEMARE ȘI 
RĂSPUNS 

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 2 2.5 Semestrul III 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 

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

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

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 

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

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

Tutoriat 4 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 103 

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) 
 

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 

▪ Responsabilizarea studenţilor pentru utilizarea corectă a 
premiselor morale în favoarea vieţii şi a demnităţii umane 

▪ Capacitarea studenţilor de a lua pentru ei şi pentru alţii, sau 
pentru a sfătui să fie luate, decizii care nu contravin moralei 
creştine  

▪ Un interes continuu in vederea cunoasterii si aprofundarii 
temelor etice 

Competenţe transversale Cultivarea valorilor moral-religioase pentru aplicarea lor în mediile 
sociale    

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul cursului este inițierea și conștientizarea studenților 
asupra responsabilității în viața religioasă și socială.  

7.2 Obiectivele specifice O mai bună cunoaștere a noțiunilor morale legate de raportul 
dintre Dumnezeu, om și societate.      

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Responsabilitate creştină în domeniul religios 

- Religia într-o lume secularizată 

- Cauzele secularizării 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 

2 ore 

Viața creștină ca viață teologală 

          - Credința dar și răspuns 

          - Păcatele împotriva credinței 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

Viața creștină ca viață teologală 

- Virtutea speranței 

- Păcatele împotriva speranței 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 

2 ore 

Viața creștină ca viață teologală 

- Virtutea iubirii 

- Păcatele împotriva iubirii 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

Natura şi bazele cultului divin 
        - Noţiunea şi obiectul cultului divin 
         -Diferitele forme de cult 
        - Păcatele împotriva cultului divin 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 

2 ore 

Păcatele împotriva cultului divin 

- Cultul fals 

- Horoscopul 

- Superstiția  

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 

2 ore 

Manifestarea specifică şi obligaţiile cultului WhatsApp +Email + Videoconferință 2 ore 



        - Rugăciunea creștină 

        - Consacrarea vieţi omului prin sacramente 

        - Obligaţiile de respect față de sacru 

(Zoom) + dezbatere 

 

Sacramentele Bisericii 

- Sacramentele inițierii creștine 

- Sacramente de vindecare 

- Sacramente de comuniune 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 

2 ore 

Responsabilitatea creştină în confruntare cu lumea 
creată 

- Iubirea aproapelui şi dreptatea 

- Natura şi ordinea iubirii aproapelui 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 

2 ore 

Conceptul de dreptate 

- Drepturile umane ca exigenţe de bază pentru 
justiţie. 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

Viaţa fizică şi sănătatea 

- Responsabilitatea faţă de sănătate 

- Progresul medical în slujba omului 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 

2 ore 

Păcatele împotriva vieții 

- Avortul 

- Contracepția 

- Eutanasia 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

Valori fundamentale în convețuirea umană 

- Onoarea 

- Adevărul  

- Fidelitatea 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 

2 ore 

Responsabilitatea morală în viaţa comunitară 

- Natura şi ordinea societăţii în general 

- Utilizarea responsabilă a autorităţii 

- Rolul educativ al statului şi al Bisericii 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 

2 ore 

   

Bibliografie 
PESCHKE, Karl Heinz, Etica creştină. Teologia morală în lumina Conciliului Vatican II, Târgu Lăpuș: Galaxia Gutenberg, 
2011; Gerardo Cappeluti, Vademecum de teologie morală, București: Arcb, 2010; SGRECCIA Elio – TAMBONE Victor, 
Manual de bioetică, Bucureşti: ARCB, 2001; CHINEZ Isidor, Bioetica. Responsabilitatea față de viața umană, Iași: 
Sapientia, 2016; PERCĂ Aurel, Morala vieţii fizice, Iaşi: ITRC, 1994; Catehismul Bisericii Catolice, București: Arcb, 1992; 
Corso di morale: Vita nuova in Cristo, a cura di Tullo Goffi e Giannino Piana, vol. I-II, Brescia: Queriniana, 1989; 
Initiation à la pratique de la théologie, sous la dir. B. LAURENT et F. REFOULE, vol. IV: Ethique, Paris: Cerf, 1982-1983 ; 
TETTAMANZI Dionigi, Nouva Bioetica Cristiana, Casale Monferrato: Piemme, 2000;; GŰNTHŐR Anselm, Chiamata e 
risposta, vol: 3, Milano: Edizione Paoline, 1988; MELANÇON Louise, L’avortement dans une société pluraliste, Paris : 
Editions Paulines, 1993; Pp. IOAN PAUL al -II-lea, Evangelium Vitae, 1995; Pp Paul al-VI-lea, Humanae Vitae, 1968; 
CONGREGAŢIA PENTRU DOCTRINA CREDINŢEI, „Declaraţie asupra eutanasiei” Iura et bona, 5 mai 1980, în Acta 
Apostolicae Sedis, 72 (1980); CONGREGAŢIA PENTRU DOCTRINA CREDINŢEI, Donum vitae, (22 februarie 1987), Iaşi : 
Presa Bună 2004; CONGREGAŢIA PENTRU DOCTRINA CREDINŢEI, Instrucțiunea Dignitas personae, Iași: Presa Bună, 
2008: 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

- Omul ființă religioasă WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

- Demnitatea umană WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

- Creștinul și cultul autentic WhatsApp +Email + Videoconferință 2 ore 



(Zoom) + dezbatere 

- Credința și secularizarea WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

- Viața creștină și viața sacramentală WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

- Sacramentele inițierii creștine WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

- Viața dar și responsabilitate WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

- Evangelium vitae WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

- Humanae vitae WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

- Bioetica creștină WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

- Creștinul în lume WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

- Progresul în slujba omului WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

- Omul și cultura WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

- Caritatea și iubirea evanghelică WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 2ore 

   

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 

 - utilizarea corecta a 
limbajului teologic; 
operarea cu termeni 
specifici studiului 
teologic: virtuţi, cult, 
religie, păcat; redarea 
corectă a notiunilor 
specifici disciplinei 

Examen  70% 

10.5 Seminar/laborator 

 - planificarea continutului 
adecvat pe teme etice : 
credinţa, speranţa, 
iubirea, cult, rugăciune 

Sisținere referate  30% 



 

10.6 Standard minim de performanţă 

- un interes continuu in vederea cunoasterii si aprofundarii temelor etice 

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

 
 
 
 

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 
 

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

 


