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FIŞA DISCIPLINEI  
 
 

1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Facultatea de Istorie și Geografie 
Departamentul Departamentul de Științe Umane și Social-politice 

Domeniul de studii Asistență socială 
Ciclul de studii Licență 

Programul de studii Asistență socială - ÎF 
 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei DEMOGRAFIE ȘI PLANIFICARE FAMILIALĂ 
Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Cristina Cormoș 
Titularul activităţilor de seminar Lector univ dr. Cristina Cormoș 
Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare E 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - impusă, DO - opţională, DF - facultativă 

DO 

 
1. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator  Proiect  
I b) Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 
II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

25 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
II d) Tutoriat  - 

III Examinări 3 
IV Alte activităţi (precizaţi):  
 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 80 
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 125 
Numărul de credite 5 

 
3. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Sală cu videoproiector, ecran de proiecție; 
Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar  Sală cu videoproiector, ecran de proiecție; 
Laborator   
Proiect   

 
4. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

- Identificare, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor sociale 
de la nivel comunitar 

- Dezvoltarea în cadrul administraţiei publice a serviciilor şi activităţilor de prevenţie 
precum şi a celor de suport acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială. 

- Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile sociale 
excluse sau în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii); 
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- Comunicare şi relaţionare eficientă cu beneficiarii 
Competenţe 
transversale 

- Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - 
problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și 
principiilor specifice asistentei sociale 

 
 

5. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
Obiectivul 
general al 
disciplinei 

 Însușirea de către studenți a ceea ce înseamnă fenomen și eveniment 
demografic, a factorilor și problematicii omului sub aspect demografic și 
justificării importantei planificării familiale în contextul dinamicii familiale. 

 
6. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

 Obiectul demografiei - delimitări conceptuale; 
Demografia istorică - dinamica populației, structura 
populației 

2 - prezentare ppt, 
expunere, 
prelegere, curs 
interactiv,  

 

 Sursele informaționale ale demografiei - 
recensământul populației, statistica stării civile și a 
migrațiilor, registrele de populație, anchetele 
demografice 

2 - prezentare ppt, 
expunere, 
prelegere, curs 
interactiv,  

 

 Tipuri de date demografice, indicatori demografici, 
evenimente demografice, fenomene demografice, 
statistica populației, dinamica populației 

2 - prezentare ppt, 
expunere, 
prelegere, curs 
interactiv,  

 

 Structurile populației: structura pe vârste, structura 
pe sexe, structura după starea civilă, îmbătrânirea 
demografică; Comportamente demografice 

2 - prezentare ppt, 
expunere, 
prelegere, curs 
interactiv,  

 

 Natalitatea și fertilitatea; Factorii care influențează 
natalitatea și fertilitatea 

2 - prezentare ppt, 
expunere, 
prelegere, curs 
interactiv,  

 

 Nupțialitatea, divoțialitatea. Analiza nupțialității și 
divorțialității din perspectivă longitudinală și 
transversală 

2 - prezentare ppt, 
expunere, 
prelegere, curs 
interactiv,  

 

 Morbiditatea. Mortalitatea; Analiza mortalității din 
perspectiva longitudinală și transversală; 
Mortalitatea infantilă 

2 - prezentare ppt, 
expunere, 
prelegere, curs 
interactiv,  

 

 Migrația populației. Migrația națională; Migrația 
internațională 

2 - prezentare ppt, 
expunere, 
prelegere, curs 
interactiv,  

 

 Planificare familială - delimitări conceptuale. 
Planificare familială și dinamica familiei. Teorii și 
perspective asupra familiei 

4 - prezentare ppt, 
expunere, 
prelegere, curs 
interactiv,  

 

 Sexualitatea cuplului, planificarea familială și  
sănătatea reproducerii; 

4 - prezentare ppt, 
expunere, 
prelegere, curs 
interactiv. 

 

 Servicii de planificare familială. Consilierea în  4 - prezentare ppt,  
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planificarea familială. expunere, 
prelegere, curs 
interactiv,  

 
Bibliografie: 
 Barthelemz, Philippe; Granier, Roland; Robert, Martine, Demografie şi societate, Editura Institutul 

European, Iaşi, 2009 
 Bulboacă, Sorin, Introducere în demografie, ediţia a II-a, Arad, 2010 
 Ciocodeică, Vasile, Demografia şi sociologia populaţiei, Editura Edyro Press, Petroşani, 2004  
 Neamţu, Cristina, Educaţia sexuală, o provocare pentru şcoala românească, Editura Institutul European, 

Iaşi, 2003 
 Neamţu, George, Tratat de asistenţă socială, Editura Polirom, Iaşi, 2011 
 Neamţu, G.(coord.), Enciclopedia Asistentei sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2016 
 Rotariu, Traian, Demografie şi sociologia populaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
 Rotariu, Traian, Demografie şi sociologia populaţiei:structuri şi procese demografice, Editura Polirom, 

Iaşi, 2009 
 Sandu, Dumitru (coord.), Lumile sociale ale migraţiei româneşti în străinătate, Editura Polirom, Iaşi, 

2010 
 Simon, Tamara, Geografia populaţiei Terrei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 
 Sora, Virgil, Demografie şi statistică socială, Editura Economică, Bucureşti, 1996 
 Sora, Virgil; Mihaescu, Constanţa; Colibabă, Dana; Grădinaru, Giani; Danciu, Aniela, Analiză statistico-

demografică. Teorie şi aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti, 2003  
 Trebici, Vladimir, Ghinoiu, Ion, Demografie şi etnografie, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

1986 
 Trebici, Vladimir, Populaţia Terrei. Demografie mondială, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1991 
 Organizarea Mondială a Sănătăţii şi Şcoala de Sănătate Publică Johns Hopkins Bloomberg/Centrul 

pentru Programe de Comunicare - Proiectul INFO, Planificare familială. Ghid practic pentru furnizorii 

de servicii de planificare familială, Baltimore şi Geneva: CCP şi WHO, 2008 
Bibliografie minimală: 
 Cormoș Cristina, Demografie și planificare familială (Suport de curs); 
 Cormoș Cristina, în Enciclopedia asistenței sociale, 2016, Cood. George Neamțu (termini demografici); 
 Barthelemz, Philippe; Granier, Roland; Robert, Martine, Demografie şi societate, Editura Institutul 

European, Iaşi, 2009; 
 Rotariu, Traian, Demografie şi sociologia populaţiei:structuri şi procese demografice, Editura Polirom, 

Iaşi, 2009; 
 Organizarea Mondială a Sănătăţii şi Şcoala de Sănătate Publică Johns Hopkins Bloomberg/Centrul 

pentru Programe de Comunicare - Proiectul INFO, Planificare familială. Ghid practic pentru furnizorii 

de servicii de planificare familială, Baltimore şi Geneva: CCP şi WHO, 2008. 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
 Profilul demografic al României. 2 Conversația euristică, 

exemplificare, 
problematizare,  lucru în 
echipă 

 

 Natalitatea și fertilitatea - evoluția în România. 
Nupțialitatea și divorțialitatea - evoluția în 
România 

2 Conversația euristică, 
exemplificare, 
problematizare,  lucru în 
echipă 

 

 Mortalitatea și morbiditatea - evoluția în România 
Mortalitatea infantilă: cauze și consecințe 

2 Conversația euristică, 
exemplificare, 
problematizare,  lucru în 
echipă 

 

 Îmbătrânirea demografică: cauze, consecințe. 
Fenomenului migrației naționale și internaționale. 
Cauze, consecințe. 

2 Conversația euristică, 
exemplificare, 
problematizare,  lucru în 
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echipă 
 Planificarea familială de la tradițional la modern. 

Sănătatea individuală și sănătatea colectivă.  
2 Conversația euristică, 

Problematizare, dezbatere, 
jocuri de rol, studii de caz 

 

 Caracteristici ale partenerilor de cuplu și 
motivația pentru căsătorie. Educația sexuală. 

2 Conversația euristică, 
Problematizare, dezbatere, 
jocuri de rol, studii de caz 

 

Bibliografie 
 Barthelemz, Philippe; Granier, Roland; Robert, Martine, Demografie şi societate, Editura Institutul 

European, Iaşi, 2009 
 Bulboacă, Sorin, Introducere în demografie, ediţia a II-a, Arad, 2010 
 Ciocodeică, Vasile, Demografia şi sociologia populaţiei, Editura Edyro Press, Petroşani, 2004  
 Neamţu, Cristina, Educaţia sexuală, o provocare pentru şcoala românească, Editura Institutul European, 

Iaşi, 2003 
 Neamţu, George, Tratat de asistenţă socială, Editura Polirom, Iaşi, 2011 
 Neamţu, G.(coord.), Enciclopedia Asistentei sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2016 
 Rotariu, Traian, Demografie şi sociologia populaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
 Rotariu, Traian, Demografie şi sociologia populaţiei:structuri şi procese demografice, Editura Polirom, 

Iaşi, 2009 
 Sandu, Dumitru (coord.), Lumile sociale ale migraţiei româneşti în străinătate, Editura Polirom, Iaşi, 

2010 
 Simon, Tamara, Geografia populaţiei Terrei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 
 Sora, Virgil; Mihaescu, Constanţa; Colibabă, Dana; Grădinaru, Giani; Danciu, Aniela, Analiză statistico-

demografică. Teorie şi aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti, 2003  
 Organizarea Mondială a Sănătăţii şi Şcoala de Sănătate Publică Johns Hopkins Bloomberg/Centrul 

pentru Programe de Comunicare - Proiectul INFO, Planificare familială. Ghid practic pentru furnizorii 

de servicii de planificare familială, Baltimore şi Geneva: CCP şi WHO, 2008 
Bibliografie minimală 
 Barthelemz, Philippe; Granier, Roland; Robert, Martine, Demografie şi societate, Editura Institutul 

European, Iaşi, 2009 
 Bulboacă, Sorin, Introducere în demografie, ediţia a II-a, Arad, 2010 
 Rotariu, Traian, Demografie şi sociologia populaţiei:structuri şi procese demografice, Editura Polirom, 

Iaşi, 2009 
 Organizarea Mondială a Sănătăţii şi Şcoala de Sănătate Publică Johns Hopkins Bloomberg/Centrul 

pentru Programe de Comunicare - Proiectul INFO, Planificare familială. Ghid practic pentru furnizorii 

de servicii de planificare familială, Baltimore şi Geneva: CCP şi WHO, 2008 
 

7. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Disciplina asigură competențele şi aptitudinile care răspund nevoilor asociațiilor profesionale şi  
angajatorilor publici și privați din domeniu. Aptitudinile şi competențele pe care conținutul disciplinei 
le asigură cursanților se regăsesc cuprinse în clasificarea ocupațiilor din România. 
 

8. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

- Evaluarea conceptelor de bază, a 
cunoștințelor cu privire la fenomenele 
demografice, îmbătrânirea demografică, 
planificarea familială. 

Examen scris 50% 

Seminar 
- Evaluarea implicării active în cadrul 

seminariilor, prezentarea de teme, 
referate, participarea la lucrul în echipă. 

Referate 50% 

Laborator     
Proiect     
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Standard minim de performanţă 
 Standarde minime pentru nota 5: definirea conceptului de eveniment și fenomen demografic. Definirea  
 succintăa fenomenelor demografice. Prezență și implicare minimă la orele de seminar. 
 Standarde minime pentru nota 10: definirea conceptului de eveniment și fenomen demografic, planificare 

familială și descrierea în detaliu a fenomenelor demografice. Cunoașterea profilului demografic al României.
Definirea dfenomenului migrației. Cauze și consecinte. Planificare familială - delimitări conceptuale, teorii 
perspective. Prezentarea unei teme prestabilite şi prezentată la activitatea de seminar și a unui proiect tematic.

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

22.09.2022 
 

Lector dr. Cristina Cormoș 

 

Lector dr. Cristina Cormoș 

 
  

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

26.09.2022 Lector univ. dr. Ioana-Andreea COZIANU 
 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 
26.09.2022 Prof. univ. dr. Florin PINTESCU 

 
 
 


