
 
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* E - examen; C - colocviu; EVP - verificare pe parcurs; PP - prezentare proiect 
** DO – discipline obligatorii; DA – disciplina opționale; DF – discipline facultative 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2  curs 2 3.3  seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5  curs 28 3.6  seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 0 
Examinări 24 
Alte activităţi ................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 94 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Număr de credite 6 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Filosofie şi Stiinţe Social-Politice 
1.3 Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială 
1.4 Domeniul de studii Asistență Socială 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Asistență Socială / Asistent social 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Introducere în asistența socială 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.Univ.Dr. Maria-Marinela Mihăilă 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector Dr. Carmen Palaghia 
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru 1 2.6 Tip de evaluare* E 2.7 Regimul discipinei** DO 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Nu este cazul 
4.2 De competenţe Digitale 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
Online/ 
https://classroom.google.com/c/MTQ5NTM4NDY2MDM3?cjc=7dbup7p  
sandum@uaic.gsuite.ro / https://uaic.webex.com/meet/sandum  

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului Online 

https://classroom.google.com/c/MTQ5NTM4NDY2MDM3?cjc=7dbup7p
mailto:sandum@uaic.gsuite.ro
https://uaic.webex.com/meet/sandum


 
 

 
 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1.1. Definirea conceptelor, teoriilor și a metodelor de diagnoză și intervenție în vederea reducerii 
riscurilor sociale;  
C1.2. Utilizarea cunoștințelor de bază în explicarea și interpretarea riscurilor sociale de la nivel 
comunitar; 
C2.1. Identificarea și descrierea metodologiei și a procedurilor de elaborare a politicilor și programelor 
sociale destinate persoanelor și grupurilor vulnerabile;  
C2.2. Explicarea apariției și menținerii problemelor sociale ale grupurilor vulnerabile, utilizând 
procedurile specifice. 
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CT1 Abordarea obiectivă şi argumentată, atât teoretic, cât şi practic a unor situaţii-problemă în 
vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor şi principiilor specifice asistenţei 
sociale actuale. 

CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa transdisciplinară pe diverse paliere ierahice la 
nivel intra- si interorganizațional. 
CT3 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și 
modalităților de dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței 
muncii. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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l D2. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor variate tipuri de concepte, 

situații de risc social, procese sociale și proiecte de intervenție socială asociate domeniului. 
D4. Utilizarea adecvată de criterii, metode, tehnici și procedee standard de evaluare și diagnoză 
socială pentru a aprecia calitatea, meritele și limitele unor procese sociale, programe / proiecte 
sociale, concepte, metode și teorii specifice domeniului asistențial. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 explice continuitatea între asistarea tradiţională şi asistenţa socială modernă; 
 explice legătura indisolubilă între teorie şi practică în asistenţa socială prin surprinderea 

corelaţiei dintre cercetarea sociologică şi intervenţia socială specifică; 
 descrie principiile fundamentale în asistenţa socială modernă; 
 descrie teoriile generale și specifice în asistenţa socială modernă; 
 analizeze rolul controlului social şi al economiei solidare cu privire la protecţia socială, în 

general şi la asistenţa socială, în mod particular; 
 utilizeze principalele metode de intervenție socială în strânsă corelaţie cu teoriile specifice 

raportate la sistemul românesc de asistență socială. 

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Asistenţă socială şi protecţie socială: definiri și 
analize conceptuale 

• descrierea 
• expunerea 
problematizată 
• explicaţia 
• conversaţia 
reproductivă 
/ euristică 

• Cursul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar 

• Temele de curs se 
regasesc la 
bibliografie 

2. Forme tradiţionale de protecţie şi asistare socială 
comunitară – protecţie umană prin control social 

3. 
Măsuri privind protecţia socio-economică implicită 
și explicită: modernizarea sistemului de asistenţă 
socială din România 

4. Teoriile generale ale asistenţei sociale: teoria 
acţiunii sociale și teoria reţelelor sociale 

5. 
Teoriile specifice ale asistenței sociale: teoria 
îngrijirii sociale și teoria participării în asistența 
socială 



 
 

 
 

6. 
Teoriile specifice ale asistenței sociale: teoria 
ataşamentului și „mânuirea afectivității” ca 
fundament științific în utilizarea empatiei 

7. Teoriile specifice ale asistenței sociale: teoria 
identităţii și teoria pierderii în asistența socială 

8. Fundamente ale asistenţei sociale: sistemul de 
cunoştinţe în asistența socială,  

9. Fundamente ale asistenţei sociale: sistemul de 
valori specifice asistenței sociale 

10. 
Fundamente ale asistenţei sociale: sistemul 
deprinderilor, abilităţilor şi competenţelor practice 
în asistenţa socială 

11. 
Fundamente ale asistenţei sociale: dezvoltarea 
statutului asistentului social – aplicații practice, 
stagii și voluntariat 

12. Teoria acţiunii sociale și metoda „cercetare-
acţiune” (CA) ca bază a intervenției sociale 

13. Teoria reţelelor şi metoda „reţelelor sociale” ca 
bază a intervenției sociale 

14. Metoda „proiectului de intervenţie” comunitară / 
socială 

Bibliografie  
 

Referinţe principale: 
Buzducea, Doru. 2017. Asistență Socială. Compendiu de istorie, teorie și practică. Polirom. 
Miftode Vasile. 2010. Tratat de Asistenţă Socială. Protecţia populaţiilor specifice şi automarginalizate, Editura LUMEN, Iaşi. 
Payne, Malcolm. 2011. Teoria modernă a asistenței sociale. Polirom. 
Rădoi, Mihaela; Irimescu, Gabriela; Cojocaru, Maria, 2017.  „Construcția asistenței sociale. «Drumul critic» de la teorie la practică”, 
în Sociologia la Alma Mater Iassiensis. In honorem profesor Vasile Miftode (coordontor Cristina Gavriluță) Iași: Editura Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pp. 77-91. 
Sandu, Maria. 2017. „Protecție umană prin control social. Bazele sau fundamentele asistenței sociale moderne”, în Sociologia la 
Alma Mater Iassiensis. In honorem profesor Vasile Miftode (coord. Cristina Gavriluță) Iași: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi, pp. 182-197. 
Stan, Dumitru. 2015. Maladii ale socialului. Teorii explicative, cercetări și remedii posibile. Iași:  Editura Universității „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași. 
 
Referinţe suplimentare: 
Buzducea, Doru. 2013. Economia socială a grupurilor vulnerabile. Polirom. 
Buzducea, Doru. 2009. Sisteme moderne de asistenţă socială. Tendinţe globale şi practici locale. Polirom. 
Cojocaru, Ștefan; Cojocaru Daniela. 2008. Managementul de caz în protecția copilului. Editura Polirom. 
Cojocaru, Ştefan. 2006. Proiectul de intervenție în asistenţa socială. De la propunerea de finanțare la proiectele individualizate de 
intervenție. Iași:  Polirom. 
Davies, Martin, The Essential Social Worker: A Guide to Positive Practice, 2nd ed., Aldershot: Gower. 
Krogsrud-Miley, Karla, O′ Melia, Michael, DuBois, Brenda. 2006. Practica asistenţei sociale. 
Mihalache, Nina Mihaela. 2013. Sărăcia. Responsabilitate individuală și nivel de trai. Institutul European. 
Miftode, Vasile. 1999. Rahmania, Nadji, Asistenţa socială în perspectivă interdisciplinară, Editura PROEMA, Baia Mare. 
Miftode, Vasile (coord.). 2004. Sociologia populaţiilor vulnerabile. Teorie şi metodă, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi. 
Miftode Vasile. 2003. Tratat de metodologie sociologică. Tehnici de investigaţie de teren. Elaborarea proiectelor de intervenţie, Editura 
Lumen. 
Neamţu, George; Stan, Dumitru. 2005. Asistenţa socială. Studii şi aplicaţii, Editura Polirom, Iaşi. 
Pașa, F; Pașa, L.M. 2004. Cadrul juridic și organizatoric al asistenței sociale în România. Iași: Polirom. 
Petrică, Ion. 2012. Biserica și asistența socială în România. Iași: Institutul European. 
Preda, Marian. 2002. Politica socială românească între globalizare și sărăcie. Iași: Polirom. 
Rot, Maria; Rebeleanu, Adina. 2007. Asistența socială.Cadru conceptual și aplicații practice. Editura Presa Universitară Clujeană. 
Sandu, Maria. 2016. Efectele secularizării asupra relației părinți-copii. Studiu de caz: municipiul Iași. Editura Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași. 
Stan, Dumitru. 2001. Sociologia ruralului tradițional românesc. Editura „Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
Șoitu, Daniela; Rebeleanu Adina (coord.). 2016. Noi perspective asupra cursului vieții. Cercetări, politici și practici, Editura Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 
Vilbrod, Alain; Ionescu Ion. 2004. Asistenţa socială în tranziţie. Institutul European. 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 



 
 

 
 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Introducere în domeniul asistenţei sociale – 
protecție socială prin socializare și control social 

• expunerea 
problematizantă 
• discuţia cu oferire 
de exemple din 
practica 
asistențială 
• observaţia dirijată 
• observaţia 
independentă 
• explicaţia 

• Seminarul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar 

• Fiecare student 
trebuie să 
pregătească și să 
prezinte minim o 
temă de seminar 

2. Istoricul asistenței sociale în România 

3. 
Asistarea tradițională – agenții socializării și 
controlul social: familia, școala și Biserica 
 

4. Continuitatea între tradiţional şi modern în 
asistența socială – analize comparative 

5. Principiile asistenței sociale moderne: de la 
economia socială la economia solidară 

6. Dinamica formării și modernizarea sistemului de 
asistență socială – analize comparative 

7. Principii și interpretări ale acțiunii în asistența 
socială modernă 

8. Principiile și etapele acțiunii sociale în rețea – 
metoda rețelelor sociale 

9. Teoriile specifice asistenței sociale – principii și 
pattern-uri acționale 

10. 
Sistemul de cunoștințe, valori, abilități și 
deprinderi practice în asistența socială 
 

11. Sistemul competențelor practice; asistentul social 
– profesionist şi cercetător ştiinţific 

12. Cadrul normativ-instituțional în asistența socială 
modernă 

13. Etapele analizei de caz și managementul de caz 
în asistența socială (AS) 

14. Teoria rețelelor și realizarea circuitului asistențial 
de natură psihosocio-juridică în AS 

Bibliografie 
Asiminei Romeo. 2012. „Economia Socială - delimitări conceptuale”. In Revista de Economie Socială/ Journal of Social Economy., Nr.1/ 
2012, Iași: Editura Tamangiu, pp. 3-40.  
Barthel, Diane. 2003. Dicţionar de sociologie, Bucureşti, Univers Enciclopedic. 
Bleandă, C. 2012. „O nouă știință: Economia Socială”. In Revista de Economie Socială/Journal of Social Economy., Nr.4/ 2012, Iași: 
Editura Tamangiu, pp. 61-99. 
Buzducea, Doru. 2013. Economia socială a grupurilor vulnerabile. Iași: Polirom. 
Goian, C. 2004. Deprinderi în asistența socială. Editura Institutului European. 
Howe, David. 2001. Introducere în teoria asistenţei sociale, Editura MarLink, Bucureşti. 
Livadă-Cadeschi, L. 2001. De la milă la filantropie. Institituții de asistare a săracilor din Țara Românească și Moldova la începutul 
secolului al XVIII-lea. BucureȘti: Editura Nemira. 
Mănoiu, Florica; Epureanu, Viorica.1996. Asistenţa socială în România. Bucureşti: Editura All. 
Miftode Vasile. 2010. „Teorii și metode în asistența socială”, suport de curs, în Asistență Socială (coord: Petru Bejan). Editura 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
Miley, K.K. 2006. Practica asistenței sociale. Iași: Polirom. 
Manolescu I. 2014. „Forme, domenii și practici ale Economiei Sociale”. In Curs postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională 
Continuă în Domeniul Economiei Sociale. Universiatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pp. 37- 43. 
Munteanu, A; Sagebiel, J. 2007. Practici în asistența socială (România-Germania). Iași: Polirom. 
Netedu, Adrian, „De la economia socială la economia solidară”, în  Revista de Economie Socială/Journal of Social Economy. Nr. 3/2013, 
pp. 3-25. 
Pop, Luana Miruna. 2002. Dicţionar de politici sociale, Expert, Bucureşti. 
Sandu, Maria. 2017. „Protecție umană prin control social. Bazele sau fundamentele asistenței sociale moderne”, în Sociologia la Alma 
Mater Iassiensis. In honorem profesor Vasile Miftode (coord. Cristina Gavriluță) Iași: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 
ISBN: 978-606-714—361-4, pp. 182-197. 



 
 

 
 

 

 

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
27.09.2021 Conf.Univ.Dr. Maria-Marinela Mihăilă Lector Dr. Carmen Palaghia 
  

 
 

Data avizării în departament Director de Departament 
27.09.2021 Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei 
 

Tofan M. 2014. „Cadrul legislativ al Economiei Sociale”. In Curs postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă în 
Domeniul Economiei Sociale. Universiatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pp. 23-29. 
REVISTA de Cercetare şi Intervenţie Socială. Iași: Editura Lumen. 
REVISTA de Asistenţă Socială, Bucureşti. 

• Legea privind asigurarea calității serviciilor sociale (Legea 197/2012), actualizată. 
• Legea asistenţei sociale în România (Legea 292/2011), actualizată. 
• Legea nr. 47 din 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, actualizată. 
• Strategia europeană privind asistenţa socială (Strategia Europa 2020). 
• Stategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale care cuprinde Planul de acţiune pe perioada 2014-2020 privind 

sistemul naţional de servicii sociale, infrastructura sistemului real de servicii sociale, reţeaua naţională de servicii sociale.  
(a se vedea site-ul Ministerul Muncii și Protecției Sociale – www.mmuncii.ro) 

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

Disciplina „Introducere în asistența socială” răspunde nevoii instituțiilor și organizațiilor din 
domeniul incluziunii sociale, de organizare şi funcționare în baza unor principii, metode, tehnici și 
procedee fundamentate științific care să respecte totodată, etica și deontologia profesională privind 
acordarea  serviciilor de asistență socială modernă. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs • Rezolvarea subiectelor 
de examen Examen scris/ oral 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

• Prezenţa activă la 
seminarii 

• Elaborarea şi susţinerea 
unor teme de seminar 

• Absolvirea cursului este 
condiţionată de 
participarea la minimum 
50%+1 din seminariile 
desfăşurate 

• Inregistrarea 
prezenţelor 

• Evaluare prezentare 
teme de seminar 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Elaborarea teoretico-aplicativă a unei teme de seminar pentru o situatie de risc social ce 

vizează managementul de caz și intervenția socială specifică reabilitării și incluziunii sociale. 
• Realizarea unor intervenții punctuale în cadrul seminarului focalizate pe evaluarea și diagnoza 

socială prin argumentarea științifică a soluțiilor în plan asistențial cu trimitere la sistemul de 
cunoștințe, valori, abilități, deprinderi și competențe practice în asistența socială. 

http://www.mmuncii.ro/

