
 

 FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Studii Europene 

1.3. Departamentul Studii Europene şi Guvernanţă 

1.4. Domeniul de studii Relaţii Internaţionale - Studii Europene 

1.5. Ciclul de studii Masterat 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Guvernanţă europeană 

  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Societate civilă și ONG-uri 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Miruna Balosin 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. Dr. Miruna Balosin 

2.4. Anul de studiu  2 2.5. Semestrul  3 
2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 

scris 

2.7. 

Regimul  

disciplinei 

Oblig
atoriu 

 

   

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

3.1. Nr. de ore pe 

săptămână 

3 Din care 3.2. 

curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ  

42 Din care 3.5. 

curs 

28 Din care 3.6. seminar/ laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale  Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  47 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  44 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  40 

Tutoriat   

Examinări  2 

Alte activităţi:..................................................  

3.7. Total ore studiu individual 133 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Numărul de credite 7 
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  cunoştinţe introductive privind Uniunea Europeană (instituţii şi 

terminologie) 

4.2. de competenţe  cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, pentru a 

avea acces la o bibliografie mai vastă 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  prezenţa minimă: 75% 

 distribuirea fişei bibliografice 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului  prezenţa minimă: 75% 

 distribuirea readerului 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

 

 capacitatea de a înţelege şi utiliza concepte privind societate civilă, 

tipologie, democrație participativă, rolul ONG-urilor la nivelul UE  

 capacitatea de a analiza mijloacele instituţionale prin care societatea 

civilă participă la mecanismele influenţării legitime a politicilor europene 

 abilitatea de a accesa surse de informare actualizate, privind activitățile 

societății civile la nivelul UE 

 abilitatea de a elabora o lucrare colectivă de ţinută academică, pe un 

subiect de nişă din sfera disciplinei 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

T
ra

n
sv

e
rs

a
le

 

 

 abilitatea de a accesa, interpreta şi sintetiza informaţii de actualitate 

 capacitatea de a dezbate probleme complexe şi de a propune soluţii pertinente 

 capacitatea de a comunica eficient în echipă 

 abilitatea de a utiliza corect stilul academic, într-o lucrare de cercetare 

colectivă 

 

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

  

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 

 Furnizarea cunoștințelor necesare privind rolul și 
importanța societății civile la nivel național și 
european, prin analiza interacţiunilor cu actori 
statali şi non-statali  

 

7.2 Obiective specifice 

 

 Înţelegerea de către studenţi a rolului societății 
civile într-o democrație 

 Cunoaşterea de către studenţi a interacţiunilor 
dintre UE şi actorii statali, instituţii şi ONG-uri 

 Asigurarea, pentru studenţi, a posibilităţii de a 
urma o carieră în domeniul neguvernamental la 



nivel național sau european. 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs 

 

Metode de predare Observaţii 

1. Importanţa activităţilor de reprezentare a 

intereselor. Definirea societății civile. Curs 

introductiv 

brainstorming, dezbatere  

2. Rolul societății civile. Tipologie  definire, exemplificare  

3. Factori care influențează nivelul de 

dezvoltare a societății civile. Consecințe 

ale funcționării societății civile. 

  

4. Definirea ONG-urilor. Tipologie   

5. Managementul organizaţiilor 

neguvernamentale  

  

6. Instrumente de lucru. Organizarea unei 

campanii. 

prezentare cu suport 

multimedia 

 

7. Instrumente de lucru. Acţiuni colective în 

cadrul ONG: voluntariat, lobby si advocacy, 

campanii publice 

prezentare cu suport 

multimedia 

 

8. Cooperarea inter-sectorială: raporturile 

dintre instituţiile administraţiei publice si 

organizaţiile neguvernamentale, relaţia cu 

sectorul de afaceri 

  

9. Societatea civilă și UE. Construcţia unei 

societăţi civile europene 

  

10. Prevederi privind funcționarea societății 

civile și a ONG-urilor în UE 

  

11. Legislația cu privire la sectorul nonprofit în 

țările Uniunii Europene 

  

12. Societatea civilă și ONG-uri în România prezentare multimedia, 

dezbatere 

 

13. Viitorul societății civile în România. Întărirea 

democrației participative 

prezentare cu suport 

multimedia 

 

14. Concluzii dezbatere   

Bibliografie 

 



 ****, Ghid legislativ pentru organizaţiile neguvernamentale din România, Ed. Exclus, Bucuresti, 2002. 

 Andersen Ștefania et co., (2017), România 2017. Sectorul neguvernamental – profil, tendinţe, provocări, 

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), București. 

 Andrei M. (coordonator), Voicu O., (2015). Activitatea grupurilor civice informale în România. Raport de 

cercetare, Fundația pentru o Societate Deschisă. 

 Armstrong, David et co. (eds.), (2011), Civil Society and International Governance. The role of non-state 

actors in global and regional regulatory frameworks, Routledge, New York 

 Badila, A., Lisetchi, M., Olteanu, I., Ticiu, R. (2002), Organizatii neguvernamentale Ghid practic, ed. 

Brumar, Timisoara  

 Burada Valentin, Berceanu Diana, Petrescu Claudia (2007). Analiza mecanismelor de finanţare directă de la 

bugetul de stat pentru organizaţii neguvernamentale în România, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii 

Civile (FDSC), București. 

 Campaniile Coaliţiei 52, Transparenţa decizională la raport . Rezultatele cercetării - M-am decis să mă 

implic - România februarie 2015 - februarie 2016. 

 Cerkez, Şerban (2010). Grupurile de interese şi politicile publice. Modele de agregare a revendicărilor 

sociale, Polirom, Iaşi 

 Council of Europe (2007). Legal status of non-governmental organisations in Europe – Recommendation 

CM/Rec (2007)14 and explanatory memorandum, Council of Europe Publishing. 

 Epure Carmen, Ţigănescu Oana, Vameşu Ancuţa (2001). Romanian Civil Society: An Agenda for Progress. 

A preliminary report on the civicus index on civil society project in Romania, Fundaţia pentru Dezvoltarea 

Societăţii Civile (FDSC), București. 

 Foley, B. si Michael Foley (1996). The Paradox of Civil Society. Journal of Democracy 7.3, 38-52, 

disponibil la http://www.hcs.harvard.edu/summercamp/wp-content/uploads/2012/08/The-Paradox-of-Civil-

Society.pdf  

 Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), (2016), Barometrul Liderilor ONG. 

 Greenwood, J. (2003). Interest representation in the European Union. Basingstoke, Palgrave Macmillan. 

 Guasti, P., (Septembrie 2016). Development of citizen participation în Central and Eastern Europe after the 

EU enlargement and economic crises, Special issue: Citizen Participation în Post-Communist Region after 

the EU Enlargement, Communist and Post-Communist Studies.  

 Keane, J., (1998), Civil Society – Old images, New Visions, Stanford University Press, Stanford, 

 Keck M.E., Sikkink K. (1998), Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics, 

Ithaca: Cornell University Press. 

 Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (– Octombrie 2016). Situaţia prezenţei reprezentanţilor 

organizaţiilor neguvernamentale în structurile publice. 

 Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (2016). Finanțarea organizațiilor neguvernamentale de 

către statul român.  

 Nader K. Tadros (2006). Advocacy Concepts and Practices Handbook a Practical Guide to Advocacy 

Groups, suport de training, World Learning România. 

 Ott, J. Steven, (2001), Understanding nonprofit organizations, Westview Press, Colorado 

 Parlamentul European, (2017). P8_TA(2017)0365 Restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de 

dezvoltare. Rezoluţia Parlamentului European din 3 octombrie 2017 referitoare la restrângerea spațiului 

societății civile în țările în curs de dezvoltare (2016/2324(INI)), 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-

0365&language=RO&ring=A8-2017-0283  

 Salamon Lester M. & Sokolowski Wojciech (2016), The Size and Scope of the European Third Sector, TSI 

Working Paper No. 12, Seventh Framework Programme (grant agreement 613034), European Union. 

http://www.hcs.harvard.edu/summercamp/wp-content/uploads/2012/08/The-Paradox-of-Civil-Society.pdf
http://www.hcs.harvard.edu/summercamp/wp-content/uploads/2012/08/The-Paradox-of-Civil-Society.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0365&language=RO&ring=A8-2017-0283
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0365&language=RO&ring=A8-2017-0283


Brussels: Third Sector Impact. 

 Sandu, Daniel, (Iunie 2015). Raport de cercetare: Modul de funcţionare a coaliţiilor și reţelelor societăţii 

civile din Romȃnia, Editor: Fundaţia Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale – 

CENTRAS. 

 Sibian, I., Legislaţia cu privire la sectorul nonprofit în ţările Uniunii Europene, FDSC 

 

 

 

8.2 Seminar/laborator 

 

Metode de predare Observaţii 

Studiu de caz: Rolul ONG-urilor în dezvoltarea 

societății civile. 

 

Brainstorming, dezbatere liberă Activitatea se bazează pe 
alegerea de către fiecare 
student a unui eveniment 
(campanie, scandal 
mediatic, infracțiune, etc. 
– subiect principal: ONG 
național, european) 
considerat a fi 
reprezentativ pentru a 
influența societatea civilă. 
Temele vor fi prezentate și 
dezbătute pe parcursul 
seminariilor pentru a 
concluziona asupra tipului 
de schimbări produse. 
asupra societății civile 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Cursul Societate civilă și ONG-uri propune definirea acestui sector și pregnanţa activităţilor societății 

civile și ONG-urilor din jurul Uniunii Europene, importanţa cantitativă şi calitativă a fenomenului, 

diversitatea sa. De aceea, se va acorda o atenţie sporită analizei succinte, dar, pertinente, a raporturilor 

societăţii civile cu organizaţiile şi instituţiile statului naţional, cu societatea politică, cu Uniunea 

Europeană.  

În cadrul cursului se vor analiza aspecte legate de managementul organizaţiilor neguvernamentale și 

modalitățile de relaţionare cu alte sectoare ale societăţii: sectorul de stat și cel privat orientat spre 

obținerea profitului. La finalul cursului, studenții vor avea cunoștințele necesare pentru înțelegerea 

locului și rolului societății civile, și pentru a se putea integra în activitatea unui ONG. 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere  

din nota finală 

10.4. Curs Examen scris Calitatea răspunsului 60 % 

10.5. Seminar/ 

laborator 

Activitatea la seminar 

 

Evaluare continuă 

 

30 % 



 1 p.  din oficiu    10% 

10.6. Standard minim de performanţă  

 prezenţă activă la minimum 25% dintre seminarii 

 participarea activă la minimum 2 activităţi de seminar 

 

Data completării:  Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar:  

01.09.2018  ..................................................  .................................................... 

 

Data avizării in catedră      Semnătura Şefului de departament/ catedră 

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


