
 
 

 
 

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 3 din care: 3.2  curs 2 3.3  seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5  curs 28 3.6  seminar/laborator 14 
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 14 
Tutoriat 0 
Examinări 4 
Alte activităţi ................................... 0 

 
3.7 Total ore studiu individual 58 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Număr de credite 4 

 

 

 
  

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 Sociologie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Sociologie / Sociolog 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Economie socială 
2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Alexandru Gulei 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Alexandru Gulei 
2.4 An de studiu III 2.5 Semestru 6 2.6 Tip de evaluare* C 2.7 Regimul discipinei** DA 

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 Utilizarea telefoanelor mobile este interzisă pe durata 
desfășurării cursului 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

Termenul prezentării proiectelor de seminar este stabilit de 
titularul activităților de seminar. 
Nu se vor accepta cererile de amânare a prezentării 
proiectelor. 



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C3.2 Interpretarea realității sociale prin aplicarea cunoștințelor fundamentale 
C4.2 Exprimarea cauzalității problemelor si conflictelor sociale si identificarea de resurse si modalități 
pentru rezolvarea acestora 
C5.2 Identificarea nevoilor specifice ale grupurilor țintă 
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CT1 Aplicarea strategiilor de munca riguroasa, eficienta, de punctualitate si răspundere personala 
fata de rezultat, pe baza principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala 
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacitaților empatice de comunicare 
interpersonala si de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă; 

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

situații, procese, proiecte etc. asociate domeniului 
D4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele 
si limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode si teorii 
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 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 definească domeniul economiei sociale 
 identifice principalele instituții cu rol de reglementare și intervenție în domeniul economiei sociale 
 descrie principalele forme ale economiei sociale 
 descrie parcursul dezvoltării unei idei de economie socială  
 analizeze și să identifice potențialul de muncă a diverselor grupuri vulnerabile 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Introducere în economia socială 

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

• Cursul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar 

• Temele de curs se 
regasesc la 
bibliografie 

2. Economia socială și sistemele complementare: 
Sistemele de protecție socială contributive (I)  

3. Economia socială și sistemele complementare: 
Sistemele de protecție socială contributive (II) 

4. 
Economia socială și sistemele complementare: 
Sistemele de protecție socială necontributive (I) 
 

5. 

Economia socială și sistemele complementare: 
Sistemele de protecție socială necontributive (II) 
 
 



 
 

 
 

6. Cadrul legislativ al economiei sociale în România 

7. Politica socială a Uniunii Europene 

8. Economia socială în lume 

9. Actori ai economiei sociale în România 

10. Forme ale economiei sociale 

11. Economia socială - de la idee bună la bună 
practică 

12. 

Modele ale ES:  Întreprinderea socială pentru 
beneficiarii de venit minim garantat.  
Întreprinderea socială pentru persoanele cu 
dizabilități 

13. 

Modele ale ES: Întreprinderea socială pentru 
persoanele de etnie romă. Întreprinderea socială 
pentru tineri care părăsesc sistemul 
instituționalizat de protecţie a copilului 

14. Înregistrarea și transferul bunelor practici în 
economia socială 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

Asiminei, R. (2012). “Economia socială – delimitări conceptuale”, în Revista de Economie Socială, nr. 1/2012, 

revistă bilingvă vol. II, editura Hamangiu, pp. 3‐21 http://www.profitpentuoameni.ro 
Stănescu, S.M. (coord.), Asiminei R., Rusu, O., Vîrjan, D., (2012). Profit pentru oameni Raport de deschidere 
în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Româniawww.profitpentruoameni.ro 
Constantinescu, Ş.; (2012). Atlasul Economiei Sociale România 2012, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii 
 
Referinţe suplimentare: 

Ashman, K..K. (2009). Introduction to Social Work and Social Welfare, Critical Thinking Perspectives, Cengage 
Learning, SUA. 
Asiminei, R. (2015). “Legea economiei sociale. De la cadrul legislativ la cadrul teoretic” , în Revista de 

Economie Socială, nr. 2/2015, revistă biblingă vol. II, editura Hamangiu, pp. 3 ‐ 30 
http://www.profitpentuoameni.ro 
Bleandă, C. (2012). Economia socială și statul. Un nou tip de contract social. Journal of Social Economy. II (3), 
București, Editura Hamangiu, 90-101. 
Cace, S. (coord.) (2010). Economia socială în Europa, București, Editura Expert 
Duminică, G., Cace S. (coordonatori) (2007). Politici de incluziune socială pentru grupurile vulnerabile. 
Creşterea accesului pe piaţa muncii. Cluj: AMM Design 
Payne, M. (2010). Teoria modernă a asistenței sociale, Iași, Editura Polirom 
Pop, L.M. (2007). Politici sociale. în Zamfir, C, Stănescu, S. (coord.), Enciclopedia dezvoltării sociale, Iași, 
Editura Polirom 
Preda, M. (2002).Politica socială românească între sărăcie și globalizare, Iași, Editura Polirom 
Sagebiel, J. (coordonatori), Practici în asistența socială, Iași, Editura Polirom 
Segal, E., Gerdes, K., Steiner, S. (2010). An Introduction to the Profession of Social Work. Becoming a Change 
Agent, Cengage Learning, SUA. 



 
 

 
 

Șoitu, D. (2007). The focus on development în social work. Revista de cercetare și intervenție socială, 18, Iași, 
Editura Lumen, 81-90. 
Van Oorschot, W. (2006). Making the difference in social Europe: Deservingness perceptions among citizens 
of European welfare states. Journal of Social Policy, 16 (1),23-42. 
Zamfir, E., Preda, M., Dan, A. (2007). Excluziunea socială. În Zamfir, C, Stănescu, S. (coordonatori), 
Enciclopedia dezvoltării sociale, Iași, Editura Polirom 
Bornstein, D. (2007). How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas (Updated 
Edition), New York, Oxford University Press Inc. 
Zamfir C., Stoica L. (2006). O nouă provocare: dezvoltarea socială, Iaşi, Editura Polirom 
Stănescu S.M., Neguţ D.M. (2012). De la idee la profit: Cum să înfiinţezi o întreprindere de economie socială 
în România?. Bucureşti: Editura Expert 
Stănescu, S.M. (2012). Provocările procesului de îmbunătăţire a cadrului legal de funcţionare a entităţilor de 
economie socială – regiunile de dezvoltare Sud-Est şi Bucureşti Ilfov, în Revista Europeană de Economie 
Socială, anul II, nr. 1/ 2012 www.rees.ro62 | Ghid de bune practici în economie socială 
Stănescu, S.M. (2013). Cadrul instuțional cu impact asupra economiei sociale. Revista de Economie 
Socială,(9), 59-85, Editura Hamangiu Iași www.profitpentruoameni.ro  
 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Organizarea activităţilor de seminar; prezentare 
exigenţe seminar; prezentarea tematică seminar 

• 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. Grupuri vulnerabile: protecție, asistență 
 

3. 

Roluri ale economiei sociale:  
Capacitare, asigurarea independenței  
persoanelor și grupurilor vulnerabile. 
Prezentare proiecte 

4. Economia socială în lume 
Prezentare proiecte 

5. Politica socială a Uniunii Europene:  
Prezentare proiecte 

6. Cadrul legislativ al economiei sociale în România 
Prezentare proiecte 

7. Actori ai economiei sociale în România 
Prezentare proiecte 

8. Forme ale economiei sociale  
Prezentare proiecte 

9. 
Economia socială - de la idee bună la bună 
practică 
Prezentare proiecte 

10. 

Întreprinderea socială pentru beneficiarii de venit 
minim garantat  
Prezentare proiecte – cunoașterea grupurilor 
vulnerabile (factori de protectivi, factori de risc) 

11. 

Întreprinderea socială pentru persoanele cu 
dizabilități 
Prezentare proiecte – cunoașterea grupurilor 
vulnerabile (factori de protectivi, factori de risc) 

12. 

Întreprinderea socială pentru persoanele de etnie 
romă  
Prezentare proiecte – cunoașterea grupurilor 
vulnerabile (factori de protectivi, factori de risc) 

http://www.profitpentruoameni.ro/


 
 

 
 

 

 

13. 

Întreprinderea socială pentru tineri care părăsesc 
sistemul instituționalizat de protecţie a copilului 
Prezentare proiecte – cunoașterea grupurilor 
vulnerabile (factori de protectivi, factori de risc) 

14. 
Înregistrarea și transferul bunelor practici în 
economia socială 
Prezentare proiecte 

Bibliografie 
Bartlett, H.M., Saunders, B.N. (1970). The common base of social work practice, New York, National 
Association of Social Workers. 
Cace, S., Nicolăescu, A., Stoican, N. (2010). Cele mai bune practici în sectorul economiei sociale în Grecia și 
în alte state ale Uniunii Europene, București, Editura Expert 
Ledwith, M. (2011). Community Development: A Critical Approach, University of Bristol, The Policy Press 
Miley, K.K., O'Melia, M., DuBois, B. (2006). Practica asistenței sociale, Iași, Editura Polirom 
Rubin, A., Babbie, E. (2007). Research Methods for Social Work, Cengage Learning, SUA. 
Austin, J., Stevenson, H. & Wei-Skillern, J. (2006). Social and commercial entrepreneurship: Same, different, 
or both?. Entrepreneurship theory and practice, 30, 1:1–22. 
Sen, P. (2007). Ashoka's big idea: Transforming the world through social entrepreneurship. Futures, 39, 5: 
534–53. 
Stănescu, S.M., Dragotoiu, A., Marinoiu A.I. (2012). Beneficiile de asistenţă socială gestionate de către 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Calitatea Vieţii, XXIII(3), 239-266 
Stănescu, S. M. (coord), Alexandrescu, A., Ernu, S., Bojincă M., Rădulescu, L., (2013). Modele de întreprinderi 
sociale pentru persoane cu dizabilităţi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România 
www.profitpentruoameni.ro 
Stănescu, S. M. (coord), Alexandrescu, A., Ernu, S., Bojincă M., Rădulescu, L., (2013a). Ghid pentru înfiinţarea 
de întreprinderi sociale pentru persoane cu dizabilităţi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
www.profitpentruoameni.ro 
Stănescu, S. M. (coord.), Alexandrescu, A., Bojincă M., Ernu, S., Rădulescu, L., (2013b). Ghid pentru 
înfiinţarea de intreprinderi sociale pentru persoane de etnie romă, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
www.profitpentruoameni.ro 
Stănescu, S.M. (coord.), Bojincă M., Alexandrescu, A., Ernu, S., Rădulescu, L., (2013c). Ghid pentru înfiinţarea 
de întreprinderi sociale pentru tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instuţionalizat de protecţie a copilului, 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare www.profitpentruoameni.ro 
Stănescu, S. M. (coord.), Rădulescu, L., Alexandrescu, A., Bojincă M., Ernu, S., (2013d). Ghid pentru 
înfiinţarea de întreprinderi sociale pentru beneficiari de venit minim garantat, Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare www.profitpentruoameni.ro 
 

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

Disciplina “Economie socială” răspunde nevoii specialiștilor din domenul asistenței persoanelor 
vulnerabile de a dezvolta modalități eficiente, sustenabile de dezvoltare a rezilienței acestora. 

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. 

Colocviu 
Prezentare proiect 30% 

http://www.profitpentruoameni.ro/
http://www.profitpentruoameni.ro/


 
 

 
 

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
27.09.2021 Alexandru Gulei Alexandru Gulei 
  

 
 

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

 

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

• Absolvirea cursului este 
condiţionată de obținerea 
minim notei 5 la 
examenul scris 

10.5 Seminar/ Laborator 

• Prezenţa activă la 
seminarii 

• Elaborarea şi susţinerea 
unor proiecte de seminar 

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

• Absolvirea cursului este 
condiţionată de obținerea 
minim notei 5 la 
activitatea de seminar 

• Inregistrarea 
prezenţelor 

• Evaluare prezentare 
proiecte 

70% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Elaborarea teoretica a unui studiu de caz pentru o situație ce vizează creșterea rezilienței 

persoanelor/grupurilor vulnerabile 
• Elaborarea unui proiect de specialitate aplicând principii, norme si valori de etica si 

deontologie profesionala 


