
 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Drept și Științe Sociale 

1.3. Departamentul Științe Sociale 

1.4. Domeniul de studii Asistența Socială 

1.5. Ciclul de studii Licența 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Asistenţă socială/asistent social 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Sistemul de Asistenţă socială Cod: AS 105 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ.  dr. Angela Bara 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Ștefani Claudiu 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei D 

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 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 0 

Examinări 2 

Alte activităţi.... 0 

3.7. Total ore studiu individual 83 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9. Total ore pe semestru1  125 

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 • Participare activă  

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Lectura bibliografiei recomandate 

• Documentare suplimentară 

• Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate  

• Participare activă 

• Elaborarea şi susţinerea unui proiect educaţional  

6. Competenţe specifice acumulate  
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C3. Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum şi a celor de suport 

acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială 

C4. Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile 

sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii) 

                                                 
1 Inclusiv orele de tutoriat, examinări şi alte activităţi. 
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C3.1 Definirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor specifice de diagnoză a sistemului de 

asistenţă socială 

C3.3 Identificarea şi implementarea unor mecanisme de răspuns adecvate situaţiilor 

problematice cu care se confruntă persoanele, grupurile şi comunităţile aflate în 

dificultate 

C3.4 Utilizarea criteriilor ştiinţifice în evaluarea şi diagnoza sistemului de asistenţă 

socială 

C4.3 Acordarea de informaţii competente şi realizarea conexiunilor între resursele 

comunitare şi problemele beneficiarilor 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Identificarea şi descrierea elementelor structurale ale sistemului de asistenţă 

socială 

7.2. Obiectivele specifice 

Să cunoască: 

- legislaţia privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de AS din România 

- specificului diferitelor tipuri de instituţii de Asistenţă socială (organizare, atribuţii) şi 

specificului reţelei de servicii sociale; 

- categoriile de persoane care beneficiază de serviciile de Asistenţă socială; 

Să-şi formeze: 

- abilităţi de identificare şi orientare în reţeaua de instituţii şi servicii sociale; 

- atitudini epistemice deschise în domeniul asistenţei sociale. 

8. Conţinuturi 

Curs Metode de predare nr. ore 

1. Consideraţii preliminare privind Asistenţa socială în societate prelegere, conversaţie  2  

2. Evoluţia domeniului asistenţei sociale prelegere, conversaţie 2  

3. Acţiunea socială, baza sistemului de asistenţă socială prelegere, conversaţie 2  

4. Servicii de asistenta sociala prelegere, conversaţie 2  

5. Asistenţa socială la nivel de individ, grup şi comunitate prelegere, conversaţie 2  

6. Problemele generale privind organizarea Asistenţei sociale în 

România 
prelegere, conversaţie 

2  

7. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale şi a unităţilor subordonate 
prelegere, conversaţie 

2  

8. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familie şi a Drepturilor 

Copilului 
prelegere, conversaţie 

2  

9. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi a unităţilor 

subordonate 
prelegere, conversaţie 

2  

10. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi a unităţilor 

subordonate 
prelegere, conversaţie 

2  

11.Organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi a unităţilor 

subordonate 
Prelegere, conversaţie  

2  

12. Categorii de beneficiari ai serviciilor de Asistenţă socială prelegere, conversaţie 2  

13. Sistemul beneficiilor sociale acordate de stat prelegere, conversaţie 2  

14. Sistemul privat de Asistenţă socială (ONG-uri): asociaţii şi 

fundaţii; 
prelegere, conversaţie 

2  

8.2. Seminar/laborator Metode folosite nr. ore 

1. Delimitări conceptuale, servicii sociale, beneficiari, beneficii dezbatere, exemplificări 2  

2. Tipuri de servicii sociale dezbatere, exemplificări 2  

3. Categoriile de populaţie care beneficiază de servicii de Asistenţă 

socială; 
dezbatere, exemplificări 2  

4. Rolul şi funcţiile serviciilor de Asistenţă socială dezbatere, exemplificări 2  

5. Beneficiile sociale selective dezbatere, exemplificări 2  

6. Rolul organizaţiilor neguvernamentale în asigurarea serviciilor 

comunitare 
dezbatere, exemplificări 2  

7. Strategia de dezvoltare a serviciilor de asistenţă socială dezbatere, exemplificări 2  

 

 

 



Bibliografie 

1. Bocancea, C., Neamţu, G., (1999), Elemente de Asistenţă socială, Editura Polirom, Iaşi 

2. Buzducea, Doru, (2009), Sisteme moderne de asistenţă socială, Editura Polirom, Iaşi 

3. Lazăr, Florin., (2010), Introducere în politici sociale comparate. Analiza sistemelor de asistenţă socială, 

Editura Polirom, Iaşi 

4. Luduşan, M., (2002), Ghid terminologic în Asistenţa socială, Editura Aeternitas, Alba Iulia  

5. Muntean, A., Sagebiel, J. (2007), Practici în asistenţa socială, Editura Polirom, Iaşi 

6. Neamţu, George, (2011), Tratat de Asistenţă socială, ediția a II-a, Editura Polirom, Iaşi 

7. Neamţu, George (coord.), (2010), Studii şi practici în ocupaţii de asistenţă socială, Editura Pim, Iaşi 

8. Neamţu, George (coord.), (2016), Enciclopedia asistenței sociale, Editura Polirom, Iaşi 

9. Zamfir, E., Stănescu, S., M., Arpinte, D., (2015), Asistenţa socială în România după 25 de ani: răspuns 

la problemele tranziţiei - texte selectate, Editura Eikon, București 

Legislaţie 

1. Constituţia României 

2. Legea 705/2001 privind Sistemul naţional de Asistenţă socială 

3. Ordonanţa de Guvern nr.68/2003 privind serviciile sociale 

4. Ordonanţa de Guvern nr.86/2004 privind serviciile sociale 

5. Legea 47/2006 privind Sistemul de Asistenţă socială 

6. Legea 515/2003 privind Administraţia publică locală 

7. HG 90/2003 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă 

socială 

8. Legea 26/2000 completată cu OG.37/2003 şi Legea 246/2005 privind asociaţiile şi fundaţiile 

9. Legea asistenței sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 905/2011 din 20 decembrie 2011 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  

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 cunoştinţelor 

Răspuns oral 

30 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  20 

Organizarea conţinutului  10 

Creativitatea 10 

10.5. Seminar/laborator 

Prezentarea unui proiect 

educaţional  
Fişă de evaluare seminar 20 

Participare activă la activităţile 

de grup 
Fişă de evaluare seminar 

10 

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 

 

20. 09.2016         ______________________                _________________________ 

 

Data avizării în Departament                                                     Semnătura Directorului de Departament 

21.09. 2016 

                                                                                  ______________________                 


