
 
 

 
 

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 19 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat 6 
Examinări 4 
Alte activităţi ................................... 0 
 
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 
 

 

 

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 Drept și legislație în asisența socială 
2.2 Titularul activităţilor de curs Asist. dr. Nicoleta Moron 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. dr. Nicoleta Moron 
2.4 An de 
studiu I 2.5 

Semestru 2 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 Nu este cazul 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului Nu este cazul 



 
 

 
 

  

6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C1.1. Definirea conceptelor, teoriilor și a metodelor de diagnoză și intervenție în vederea 
reducerii riscurilor sociale;  
C2.2. Explicarea apariţiei şi menţinerii problemelor sociale ale grupurilor vulnerabile, 
utilizand procedurile specifice; 
C3.2 Elaborarea unor strategii şi scenarii alternative de interpretare a realităţilor şi 
problematicilor sociale; 
C4.2. Explicarea mecanismelor de intervenție la nivel individual și comunitar; 
C5.1.  Recunoaşterea situaţiilor care necesită intervenţie specializată. 
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CT1. Abordarea obiectivă și argumentată atât teoretic, cât și practic, a unor situații - 
problemă în vederea soluționării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor 
specifice asistenței sociale; 
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficienta în echipa transdisciplinară pe diverse paliere 
ierarhice la nivel intra- și interorganizațional. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 

O
bi

ec
tiv

el
e 

ge
ne

ra
le

 1.Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea unor variate tipuri de 
concepte, situatii, procese, proiecte etc. asociate domeniului Dreptului si legislatiei in 
asistenta sociala 
2. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, 
meritele si limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode si teorii din 
domeniul  Dreptului si legislatiei in asistenta sociala   

7.
2 

O
bi

ec
tiv

el
e 

sp
ec

ifi
ce

 La finalizarea cu succes a acestei discipline,studenţii vor fi capabili să: 
 Explice  modelele comportamentului socio-juridic al actorilor sociali implicati in acord cu 

standardele Dreptului si legislatiei in asistenta sociala 
 Utilizeze conceptele fundamentale ale Dreptului si legislatiei in asistenta sociala 
 Analizeze fenomene si situaţii politice specifice si sa le interpreteze conform standardeor 



 
 

 
 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de 
predare 

Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. 
Drept şi societate. Asistenţa socială şi cadrul 
normativ –juridic. 
 

 
• expunerea 
problematizată 
• explicaţia 
• conversaţia 
euristică 
 

• Cursul se 
desfăşoară 
conform 
programării de la 
orar 

• Temele de curs se 
regăsesc la 
bibliografie 

2. 
Protecţia drepturilor omului ca principiu al 
asistenţei sociale.  
 

3. 

Valori, norme şi standarde socio-juridice 
Europene şi internaţionale de asistenţă a 
personelor aparţinînd grupurilor vulnerabile. 
 

4. Grupurile vulnerabile: aspecte socio-juridice 
juridice.  

5. Instituţii socio-juridice de protecţie a 
drepturilor copilului (2hX2hX2h). 

6.  Instituţii socio-juridice de asistenţă şi 
protecţie a drepturilor femeii. 

7. Protecţia şi asistenţa socio-juridică a 
personelor aparţinînd grupurilor entice. 

8. 
Instituţii socio-juridice de asistenţă şi 
protecţie a drepturilor imigranţilor şi 
refugiaţilor. 

9. 

Instituţii socio-juridice de asistenţă şi 
intervenţie umanitară (în situaţii de conflict, 
catastrofe naturale etc) (2hX2h). 
 

10. 
Dimensiuni şi aspecte socio-juridice ale 
asistenţei sociale a comunităţilor. Dreptul la 
dezvoltare durabilă. 

11. Asistența socială internațională.  

Bibliografie  
Referinţe principale 
 

• Ignatescu, Camelia, Lectii de teoria generala a dreptului, Ed.Hamangiu, 2014 
• Lynch, Kathlee, J.Baker, M.Lyons, Affective Equality.Love, Care and Injustice, Palgrave –

Macmillan, 2009  
• Balahur, Doina, Birgitta Qvarsell (Eds), Children’s Rights to education and Information in a 

Global World, Ed. Universităţii „Al.I Cuza” Iasi, 2008. 
• Balahur, Doina , Child rights protection in Romania, Grenwood Encyclopedia, 2008. 
• Balahur, Doina, Paivi Fudiukoff, Women and tchnological education. A European 

Comparative Perspective, Ed.Universitatii „Al.I.Cuza” Iasi, 2010.  
• European Commission, Investing in Children: breaking the cycle of disadvantage, Brussels, 

2013. http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/c_2013_778_en.pdf 
• Eurostat. Living Conditions in Europe, 2014, Capitolul 5 (pag.101-114)  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6303711/KS-DZ-14-001-EN-

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/c_2013_778_en.pdf


 
 

 
 

N.pdf/d867b24b-da98-427d-bca2-d8bc212ff7a8 
• Fundamental Rights Agency,  Manual de Drept European privind drepturile copilului, 2015, 
• http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-european-law-

rights-of-the-child_ro.pdf  
• Frieden, Michael,   Drepturile, Buc., Ed. Du Style, 1998. 
• Tan, Nghoc-Tiong, Imelda Dodds,  Social Work around the World,  International Federation 

of Social  Workers, IFSW Press, 2002. 
• Human Rights based Approach  https://undg.org/home/undg-mechanisms/undg-

hrm/knowledge-management/about-the-un-practitioners-portal-on-hrba-programming-hrba-
portal/english-learning-package/ 

 
• ***  Child Rights Programming. How to Apply Rights/Based Approach in Programming, 

International Save the Children Alliance, 2005. 
http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2658.pdf 

Referinte suplimentare 
Webografie  

• www.copiii.ro  
• www.un.org  
• http://europa.eu/index_en.htm 
• UN Office of High Commissioner for Human Rights,  

http://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx 
• Human Rights bodies, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx  
• The Core International Human Rights Instruments and their monitoring bodies  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx 
 

8.2 Seminar / Laborator Metode de 
predare 

Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. 
Noţiuni fundamentale de drept şi legislaţie 
(2hx2h) 
 

• expunerea 
problematizată 
• discuţia 
• observaţia 
dirijată 
• observaţia 
independent 
• explicaţia 

• Seminarul se 
desfăşoară 
conform 
programării de la 
orar 

• Fiecare student 
trebuie să 
elaboreze şi să 
susţină două 
proiecte de 
seminar. 

2. 
Asistenţa socială şi demersul întemeiat pe 
drepturile omului (HRBA). 
 

3. 
 

Sisteme de protecţie a drepturilor omului. 
Sisemul ONU. Sisteme regionale.  
 

4. 
Sistemul European de protctie a drepturilor 
omului. Sistemul Consiliului Europei (2hX2h) 
 

5 Sistemul Uniunii Europene de protectie a 
drepturilor omului. 

6. 
Instituţii socio-juridice de protecţie a 
drepturilor copilului(CRBA).  
 

7. 
Asistenţa, protecţia şi ocrotirea drepturilor 
civile   şi a libertăţilor politice ale copilului.  
 

8. Dreptul la protecţie şi ocrotire a copilului în 
mediul familial. 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-european-law-rights-of-the-child_ro.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-european-law-rights-of-the-child_ro.pdf
https://undg.org/home/undg-mechanisms/undg-hrm/knowledge-management/about-the-un-practitioners-portal-on-hrba-programming-hrba-portal/english-learning-package/
https://undg.org/home/undg-mechanisms/undg-hrm/knowledge-management/about-the-un-practitioners-portal-on-hrba-programming-hrba-portal/english-learning-package/
https://undg.org/home/undg-mechanisms/undg-hrm/knowledge-management/about-the-un-practitioners-portal-on-hrba-programming-hrba-portal/english-learning-package/
http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2658.pdf
http://www.copiii.ro/
http://www.un.org/
http://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx


 
 

 
 

 

9. Dreptul copilului la asistenţă alternativă. 

10. 

Asistenta sociala si protectia drepturilor 
fundamentale a grupurilor vulnerabile: femei, 
minoritati etnice (2hX2h). 
 

11. 
Reglementari internationale si aspecte socio-
juridice ale asistentei refugiatilor. 
 

12. Asistenţa socială şi intervenţia umanitară. 
Reglementări Europene şi internaţionale.  

Bibliografie 
 

• Ignatescu, Camelia, Lectii de teoria generala a dreptului, Ed.Hamangiu, 2014 
• Lynch, Kathlee, J.Baker, M.Lyons, Affective Equality.Love, Care and Injustice, Palgrave –

Macmillan, 2009  
• Balahur, Doina, Birgitta Qvarsell (Eds), Children’s Rights to ducation and Information in a 

Global World, Ed. Universităţii „Al.I Cuza” Iasi,2008. 
• Balahur, Doina , Child rights protection in Romania, Grenwood Encyclopedia, 2008. 
•  Balahur, Doina, Paivi Fudiukoff, Women and technological education. A European 

Comparative Perspective, Ed.Universitatii „Al.I.Cuza” Iasi, 2010.  
• European Commission, Investing in Children: breaking the cycle of disadvantage, Brussels, 

2013. http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/c_2013_778_en.pdf 
• Eurostat. Living Conditions in Europe, 2014, Capitolul 5 (pag.101-114)  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6303711/KS-DZ-14-001-EN-
N.pdf/d867b24b-da98-427d-bca2-d8bc212ff7a8 

• Fundamental Rights Agency,  Manual de Drept European privind drepturile copilului, 2015, 
• http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-european-law-

rights-of-the-child_ro.pdf  
• Frieden, Michael,   Drepturile, Buc., Ed. Du Style, 1998. 
• Tan, Nghoc-Tiong, Imelda Dodds,  Social Work around the World,  International Federation 

of Social  Workers, IFSW Press, 2002. 
• Human Rights based Approach  https://undg.org/home/undg-mechanisms/undg-

hrm/knowledge-management/about-the-un-practitioners-portal-on-hrba-programming-hrba-
portal/english-learning-package/ 

 
• *** Child Rights Programming. How to Apply Rights/Based Approach in Programming, 

International Save the Children Alliance, 2005. 
http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2658.pdf 

Webografie  
• www.copiii.ro  
• www.un.org  
• http://europa.eu/index_en.htm 
• UN Office of High Commissioner for Human Rights,  

http://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx 
• Human Rights bodies, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx  
• The Core International Human Rights Instruments and their monitoring bodies  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/c_2013_778_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-european-law-rights-of-the-child_ro.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-european-law-rights-of-the-child_ro.pdf
https://undg.org/home/undg-mechanisms/undg-hrm/knowledge-management/about-the-un-practitioners-portal-on-hrba-programming-hrba-portal/english-learning-package/
https://undg.org/home/undg-mechanisms/undg-hrm/knowledge-management/about-the-un-practitioners-portal-on-hrba-programming-hrba-portal/english-learning-package/
https://undg.org/home/undg-mechanisms/undg-hrm/knowledge-management/about-the-un-practitioners-portal-on-hrba-programming-hrba-portal/english-learning-package/
http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2658.pdf
http://www.copiii.ro/
http://www.un.org/
http://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx


 
 

 
 

 
 
 
 

 
Data 
completării 

Titular de curs Titular de seminar 

27.09.2021 Asist. dr. Nicoleta Moron Asist. dr. Nicoleta Moron 
  

 
 

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

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

Disciplina “Drept si legisație în asistența socială” raspunde necesității de a cunoaște cadrul 
normativ intern și internațional al desfășurării activității asistentui social. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
în nota finală 
(%) 

10.4 Curs 

• Cunoaşterea 
terminologiei utilizate 

• Capacitatea de 
utilizare adecvată a 
noţiunilor. 

• Capacitatea de a 
construi argumente 
pro şi contra din 
disciplina studiată 

Examen scris 50% 

10.5 Seminar/ 
Laborator 

• Prezenţa activă la 
seminarii 

• Elaborarea şi 
susţinerea unor 
proiecte de seminar 

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

• Inregistrarea 
prezenţelor 

• Evaluare prezentare 
proiecte 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Elaborarea unui proiect de specialitate aplicând principii, norme si valori de etică și 

deontologie profesională 


