
FIŞA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  De Ştiinţe 

1.3 Departamentul Ştiinţe sociale şi ale educaţiei 

1.4 Domeniul de studii Asistenţă socială 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ Calificarea Asistenţă socială/asistent social 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei PEOTECȚIEȘI SECURITATE SOCIALĂ Cod: AS 216 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. LUCIAN MARINA 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. LUCIAN MARINA 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Op 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 2 curs 2 din care 1 seminar/laborator 1 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 42 din care 28 curs 28 din care 14 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  22 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

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

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi.... 2 

3.7. Total ore studiu individual 58 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru  100 

3.10  Numărul de credite 4 

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 bibbliografiei recomandate 

• Documentare suplimentară 

• Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate  

• Participare activă 

6. Competenţe specifice acumulate  
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C4.1 Identificarea şi descrierea elementelor structurale ale sistemului de asistenţă socială 

C4.2  Explicarea mecanismelor de intervenţie la nível individual şi comunitar 

C6.4 Evaluarea mecanismelor de răspuns din partea comunităţii la problemele beneficiarilor 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al • Cunoaşterea noţiunilor de bază şi a mecanismelor de elaborare și implementare a 



disciplinei politicilor sociale în domeniul protecției sociale.  

7.2 Obiectivele specifice 

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

protecției sociale; 

• Să deţină cunoştinţe privind mecanismele de elaborare a politicilor sociale;  

•Însușirea sistemică a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor specifice 

domeniului asigurărilor sociale; 

• Să analizeze date semnificative pentru caracterizarea problematicii sociale la nivel 

local; 

• Definirea, identificarea și însușirea sistemică a  conceptelor, reglementărilor, teoriilor, 

metodelor şi instrumentelor specifice  domeniului protecției sociale; 

• Abordarea tipurilor de riscuri sociale și a modalităților de protecţie împotriva acestora; 

• Cunoașterea prestațiilor sistemului de asigurări sociale și asistență socială și a modului 

lor de calcul și acordare. 

8. Conţinuturi 

Curs Metode de predare Observaţii 

Conceptele de bază: riscuri sociale, protecție socială 
Prelegere,  

Conversaţie 

2 ore 

Dezvoltare socială și viață cotidiană. 
Prelegere 

Conversaţie 

2 ore 

Rolul statului în protecția social. Alți agenți ai bunăstării sociale: familia, 

biserica, ONG-urile. Sistemul de protecție socială din România. Domenii 

ale protecției sociale 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

4 ore 

Evoluția istorică a protecției sociale 
Prelegere, 

Exemplificări 

2 ore 

Sistemul de asigurări sociale din România 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversație 

2 ore 

Sistemul de pensii din România. Cadrul juridic, organizatoric și 

instituțional 

Prelegere, 

Exemplificări 

2 ore 

Prestații ale sistemului de asigurări sociale de pensii. Categorii de 

pensiiacordateînsistemul public de pensii. Codiții de eligibilitate și calcul. 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Asigurările sociale de șomaj 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Asigurări sociale în domeniul accidentelor de muncă 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Asigurări sociale de sănătate 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Drepturi de asistență socială 
Prelegere, 

Exemplificări 

2 ore 

Politica de combatere a sărăciei și de promovare a incluziunii sociale. 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Politica de promovare a egalității de șanse. 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Bibliografie 

Popescu Livia, (1998), protecția socială în Uniunea Europeană, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca. 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Riscuri sociale și protecția împotriva acestora 
Prezentări, dezbateri, studii de 

caz 

2 ore 

Evoluția cheltuielilor sociale în România 
Prezentări, dezbateri, studii de 

caz 

1 ora 



Evoluția cheltuielilor cu caracter social în România și alte state 
Prezentări, dezbateri, studii de 

caz 

1 ora 

Protecția social a persoanelor cu dizabilități 
Prezentări, dezbateri, studii de 

caz 

2 ore 

Protecția socială a familiei și copilului 
Prezentări, dezbateri, studii de 

caz 

2 ore 

Protecția socială a  persoanelor vârstnice 
Prezentări, dezbateri, studii de 

caz 

2 ore 

Protecția socială a copiilor cu nevoi speciale 
Prezentări, dezbateri, studii de 

caz 

1 ora 

Proutecția socială a persoanelor cu dizabilități 
Prezentări, dezbateri, studii de 

caz 

1 ora 

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. 
Manning, Nick: „Social Needs, Social Problems, and Social Welfare” in Alcock et.al., 2003: pp. 35-41. 

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. 

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 

 

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 şi corectitudinea 

cunoştinţelor 
Lucrare scrisă 40 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Originalitatea Lucrare scrisă 10 

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

Participare activă la seminarii 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 

 

______________                  ______________________                _________________________ 

 

Data avizării în Departament                                                     Semnătura Directorului de Departament 

 

______________                                                                                  ______________________                 

 

http://www.mmuncii.ro/ro/domenii/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala-146-view.html

