
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 MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ A BISERICII 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei PRIMATUL CARITĂȚII ÎN VIAȚA MORALĂ 

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 I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei 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 

48 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

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 47 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 105 

3.10 Numărul de credite 8 

 
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 : caritate, 
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 figurile sociale ale principiului solidarității și caritatea 
creștină. Obiectivul general fiind de a înțelege că în Biserica iubirea sau 
caritatea rămâne o componentă esențială în misiunea de evanghelizare. 

7.2 Obiectivele specifice - Un interes continuu in vederea cunoașterii si aprofundării 
documentelor magisteriale: Deus caritas est și Caritas in veritate. 

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

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 Caritatea – diferitele forme 
- Eros 
- Agape 
- Filia  

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 

4 

Caritatea în Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți 
       -    Caritatea în Vechiul Testament 
       -    Caritatea în Noul Testament 
       -    Caritatea în Biserica primară 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

4 

Virtutea teologală a iubirii 
- Conceptul de iubire divină în teologie 
- Calitatea iubirii divine 
- Pericole pentru iubirea de Dumnezeu 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

4 

Căile realizării iubirii 
- Dreptatea și dreptul 
- Dreptatea în respect 
- Disponibilitatea  

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

4 

Moduri concrete de a realiza disponibilitatea 
-  Înțelegerea 
- Preocuparea (atenția plină de grijă) 
- Bunătatea sau bunăvoința 
- Politeția și civilizația 
- Non-violența și blândețea 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

4 

Păcatele împotriva carității 
- Indiferența 
- Seducerea  
- Scandalul  

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

4 

Caritatea ca datorie a Bisericii 
- Deus caritas est 
- Caritas in veritate 
- Docat - Ce trebuie să facem ? 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

4 

   

Bibliografie 
Peske Karl Heinz, Etica creştină. Fundamente ale teologiei morale, vol. II, Târgu-Lăpuș: Galaxia Gutemberg, 2011; CONSILIUL 
PONTIFICAL PENTRU DREPTATE ȘI PACE, Compendiu de doctrină socială a Bisericii, Iași: Sapinetia, 2007; Martincă Isidor, 
Doctrina Socială a Bisericii, București: Editura Universităţii din Bucureşti, 2006; Marc-Antoine Fontelle, Construire la 
civilisation de l’amour. Synthèse de la doctrine sociale de l’Eglise, Paris : Pierre Téqui, 1997; Pp. Benedict al XVI-lea, Deus caritas 
est, Iași: Presa Bună, 2006 ; Pp. Benedict al XVI-lea, Caritas in veritate, Iași: Sapientia, 2009; DOCAT. Ce trebuie făcut?, Iași: 
Sapientia, 2017; Labourdette Michel, La charité, Paris: Parole et Silence, 2016. Dumea Emil, Doctrina socială catolică în lumea 
contemporană, Iași: Sapientia, 2016; Martincă Isidor, Etica doctrinei sociale creştine, Bucureşti: Gramar, 1991; COSTE René, 
Les dimensions sociales de la foi. Pour une théologie de la foi, (Cogitatio fidei, nr. 217), Paris: Cerf, 2000; PERCĂ Aurel, Morala 
vieţii sociale, vol. 1 şi 2, Iaşi, 1988. 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Caritatea în primele secole WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 

Caritatea în învățătura sfinților părinți WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 

Caritatea în învățătura sfântului Toma de Aquino WhatsApp +Email + Videoconferință 2 



(Zoom) + dezbatere 

Caritatea în primele enciclici sociale ale Bisericii WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 

Caritatea în învățătura papei Ioan Paul al II-lea WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 

Caritatea în învățătura papei Benedict al XVI-lea WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 

Caritatea în învățătura papei Francisc WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + 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 
- operarea cu termeni specifici studiului eticii catolice : caritate,  discernământ, noțiunea de bine, adevăr, politică, 
comunitate 

 
 
 

Data completării 
10.X.2020 

 

 
Semnătura titularului de curs 

Lect. Dr. Univ. Moraru Emil 

 
Semnătura titularului de seminar 

               Lect. Dr. Univ. Moraru Emil 



Data avizării în department 
 

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

Semnătura şefului departament 
 

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

 


