
FIŞA DISCIPLINEI  
 

Anul universitar 2020-2021 
 

Anul de studiu II / 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 ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ Calificarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ/ Asistent social (263501) Asistent pentru 
îngrijirea persoanelor vârstnice (263509) Asistent de cercetare în 
asistența socială (263511) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei POLITICI SOCIALE Cod: AS 209 

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 C 2.7 Regimul disciplinei O. 

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

3.1 Număr 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 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 11 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 0 

Examinări 2 

Alte activităţi.... 0 

3.7. Total ore studiu individual 33 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru1  75 

3.10  Numărul de credite 3 

 
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  

5.2  de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Lectura bibliografiei recomandate 

• Documentare suplimentară 

• Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate  

• Participare activă 

 
 

 
1 Inclusiv orele de tutoriat, examinări şi alte activităţi. 



 
 
6. Competenţe specifice acumulate  
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• Implementarea politicilor şi programelor sociale prin dezvoltarea  şi aplicarea  de 
proceduri şi metodologii  specifice 

• Utilizarea diagnozei sociale în raport cu normele şi specificul socio-cultural al 
comunităţii 

• Dezvoltarea de politici sociale pentru persoanele şi grupurile vulnerabile 
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• Atitudine pozitivă de lucru în cadrul unei echipe interdisciplinare 

• Conduită profesională şi deontologică adecvată 

 
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 
sociale   

7.2 Obiectivele 
specifice 

• Să îşi însuşească  noţiunile  şi conceptele de bază din domeniul politicilor 
sociale 

• Să deţină cunoştinţe privind mecanismele de elaborare a politicilor sociale  

• Să analizeze date semnificative pentru caracterizarea problematicii sociale 
la nivel local 

 
8. Conţinuturi 

Curs Metode de predare observaţii 

Definirea şi caracteristicile politicilor publice 
Prelegere,  
Conversaţie 

2 ore 

Definirea şi caracteristicile politicilor sociale 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Ideologii politice şi politicile sociale. 
Determinante majore ale dezvoltării politicilor sociale 

Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Statul bunăstării. Concept şi evoluţie 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Parteneriatul public – privat în furnizarea bunăstării 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Distribuirea primară a bunăstării 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Distribuirea secundară a bunăstării  
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Mecanisme de redistribuire 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Indicatori pentru caracterizarea politicilor sociale 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Politici sociale în regimul comunist 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Politici sociale în tranziţie 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 



Politici antisărăcie şi de incluziune socială 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Politici sociale integrate  

• Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului 

• Politici de dezvoltare durabilă 

Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

4 ore 

Bibliografie 
BUȚIU, C. A., Politici sociale – suport de curs, 2018, disponibil în format electronic la biblioteca UAB. 
BUŢIU, C.A. Bunăstarea, încotro? Spre o nouă paradigmă în politicile sociale, Presa Universitară Clujeană, Cluj-

Napoca, 2014. 
BUŢIU, C.,A., Satul Românesc în spaţiul social al sărăciei. Studiu de caz în Ponor – Alba, Editura Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006.  
MIHUŢ, L; LAURITZEN, B.,  Modele de polititci sociale,  Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999. 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE – Manual pentru implementarea politicilor sociale 

adresat personalului de specialitate, Bucuresti, 2008, disponibil la adresa: 
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Incluziune%20si%20asistenta%20sociala/
Proiecte_cu_finatare_externa/170809Manual%20pentru%20implementarea%20politicilor%20sociale.pdf  

POPESCU, L.,  Politicile sociale est-europene între paternalism de stat şi responsabilitate individuală. Cluj-
Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2004. (disponibil la DSS). 

PREDA, M.,  Politica socială românească – între sărăcie şi globalizare, Editura Polirom, Iaşi, 2002. 
PREDA, M. (coord.),  Riscuri şi inechităţi sociale în România, Polirom, Iaşi, 2009. 
ZAMFIR, E: ZAMFIR, C., (coord..),  Politici sociale. România în context european, Editura Alternative, Bucureşti, 

1999. 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Problema socială. Definire , identificare, diagnoză  
Prezentări, dezbateri, 
studii de caz 

2 ore 

Vulnerabilitatea socială 
Prezentări, dezbateri, 
studii de caz 

2 ore 

Grupuri vulnerabile în România  
Prezentări, dezbateri, 
studii de caz 

2 ore 

Asistenţa socială ca mecanism de redistribuire  
Prezentări, dezbateri, 
studii de caz 

2 ore 

Serviciile sociale 
Prezentări, dezbateri, 
studii de caz 

2 ore 

Reforma sistemului de protecţie socială în România 
Prezentări, dezbateri, 
studii de caz 

2 ore 

Agenda socială a Uniunii Europene 
Prezentări, dezbateri, 
studii de caz 

2 ore 

Bibliografie 
Comisia Prezidenţială Pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice, Riscuri şi inechităţi sociale în România, 

2009. Sinteza,  www.presidency.ro/static/CPARSDR_raport_sinteza.doc. 
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Strategia privind reforma in domeniul asistenței sociale din 

România, 2011-2013, http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2011-03-10/strategia-privind-reforma-in-
domeniul-asistenei-sociale-din-romania-2011-2013-2083-articol.html  

Popescu, Livia, Politicile sociale est-europene între paternalism de stat şi responsabilitate individuală, Presa 
Universitară Clujeană, 2004.  

Preda, M.,  Politica socială românească – între sărăcie şi globalizare, Editura Polirom, Iaşi, 2002. 
Zamfir, C., Stoica, L. (coord. ),  O nouă provocare: Dezvoltarea socială, Polirom, Iaşi, 2006, pp. 11-29, 133-148, 

197-216, 313-341. 
Zamfir, C., Stănescu, S. (coord. ),  Enciclopedia dezvoltării sociale, Polirom, Iaşi, 2007, pp. 300-311, 354-357, 

408-419, 444-464, 515-522, 539-540, 553-555, 605-612. 
Legi: 
*** Legea asistentei sociale, publicata in Monitorul Oficial nr. 905/2011 din 20 decembrie 2011 
Pagini web: 
http://www.mmuncii.ro/ro/domenii/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala-146-view.html 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_policy_agenda/social_pol_ag_en.html 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 
http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do 
http://www.soros.ro/ro/index.php 
http://www.fdsc.ro/ 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Incluziune%20si%20asistenta%20sociala/Proiecte_cu_finatare_externa/170809Manual%20pentru%20implementarea%20politicilor%20sociale.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Incluziune%20si%20asistenta%20sociala/Proiecte_cu_finatare_externa/170809Manual%20pentru%20implementarea%20politicilor%20sociale.pdf
http://www.mmuncii.ro/ro/domenii/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala-146-view.html
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_policy_agenda/social_pol_ag_en.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do
http://www.soros.ro/ro/index.php


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

Ca disciplină de studiu, Politicile sociale sunt importante pentru profesioniștii din domeniul social prin 
faptul că studiul acestora creează competențe de evaluare, implementare și inițiere de politici, programe 
și strategii pentru dezvoltare socială de nivel local sau național. 

 
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 30 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Originalitatea Lucrare scrisă 10 

10.5 Seminar/laborator 
Susţinerea unui proiect  Fişă de evaluare seminar 20 

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 20 

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 
03.09.2020                           ______________________                _________________________ 
 
Data avizării în Departament                                                     Semnătura Directorului de Departament 
 
07.09.2020                                                                            ______________________                 
 
 
 


