
  
 

1/6 

Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Ştiinţe umane şi social-politice 

Domeniul de studii Asistență socială 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Asistență socială 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Drept și legislație în asistența socială 
Titularul activităţilor de curs  

Lect. asoc. av. dr. Marie LEONTE Titularul activităţilor de seminar 
Anul de 
studiu 

I Semestrul 2 Tipul de evaluare Examen 

Regimul 
disciplinei 

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

DD 

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

DI 

 
3. 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 20 
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

20 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 
II d)Tutoriat  - 

III Examinări 3 
IV Alte activităţi:  
 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 58 
Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 100 
Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Nu este cazul 
Competenţe  Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Notebook, videoproiector, ecran de proiecție 
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Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar  Notebook, videoproiector, ecran de proiecție 
Laborator   
Proiect   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ
e 

profesiona
le 

1. Elaborare, implementare şi evaluare a politicilor, programelor şi serviciilor sociale 
destinate persoanelor şi grupurilor vulnerabile; 

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

3. Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile sociale 
excluse sau în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii); 

Competenţ
e 

transversal
e 

1. 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 

2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere 
ierahice la nivel intra- si interorganizational 

3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si 
modalităților de dezvoltare personala si profesionala în scopul inserţiei şi adaptării la 
cerinţele pieţei muncii 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul 
general al 
disciplinei 

 Formare în spiritul legii si al principiilor dreptului in asistenta socială, a respectului pentru 
drepturile omului, demnității și diversității umane, pentru egalitate de dezvoltare optimă a 
indivizilor, familiilor, grupurilor, organizatiilor și comunităților  

 Însuşirea şi valorificarea conceptelor de bază din domeniu 
Obiective 
specifice 

 Însuşirea și folosirea corectă a principalelor concepte şi termeni specifici disciplinei. 

 Identificarea elementelor importante ale principalelor texte normative privind dreptul 
asistenței sociale.  

 Dezvoltarea competenţelor necesare identificării și înțelegerii raporturilor juridice și 
regimului juridic aplicabil în materie de asistență socială. 

 Dezvoltarea competenţelor necesare identificării și înțelegerii conținutului răspunderii 
juridice.  

 Conştientizarea înțelegerii legislației specifice Asistenței Sociale în România și a 
reglementărilor internaționale în materie.  

 Dobândirea înțelegerii importanței parteneriatului public-privat, ca principiu de bază al 
dreptului asistenței sociale.  

 Identificarea cadrului legislativ si institutional pentru promovarea strategiilor de 
management în Asistența Socială.   

 Orientarea profesională a absolvenţilor, prin contactul nemijlocit cu profesioniști în 
materie, pentru ca, ulterior absolvirii, să poată participa la concursurile organizate în 
vederea ocupării posturilor în domeniu. 

8. Conţinuturi 

Curs 
Nr. 
ore 

Metode 
de 

predare 
Observaţii 

Introducere în drept. Definiții. Aplicarea legii în timp și spațiu. Principiile 
dreptului. Ierarhia normelor juridice. Funcțiile dreptului.  

2  
 
 
 

Norma juridică. Clasificarea normei juridice. Interpretarea normei juridice. 
Raportul juridic. Răspunderea juridică.  

2 
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Drept în asistența socială. Aspecte introductive. Delimitări conceptuale. 
Principii. Izvoarele dreptului asistenței sociale.   

2 prelegerea 
intensificată, ghidul 
de studii, conversaţia 
euristică, modelarea 
didactică, 
dezbaterea, învăţarea 
prin descoperire, 
studiul de caz, asaltul 
de idei, exerciţiul, 
problematizarea, 
metodele învăţării 
gândirii critice şi 
cooperare 
 

Instituțiile și legislația românească în domeniul legislației sociale. Aspecte 
istorice. 

2 

Reglementări internaționale în domeniul asistenței sociale. 2 

Legislația națională. 2 

Structura instituțională a sistemului de asistență socială (I). Nivelul central. 2 

Structura instituțională a sistemului de asistență socială (II). Nivelul local. 2 

Sistemul de asistență socială în România (I). Beneficiile de asistență socială. 2 

Sistemul de asistență socială în România (II). Serviciile de asistență socială. 2 

Măsuri integrate de asistență socială (I). Prevenirea și combaterea sărăciei și 
a riscului de excluziune socială. Legislația privind asistența socială a 
copilului și a familiei. Protecția juridică a copilului. 

2 

Măsuri integrate de asistență socială (II). Protecția persoanelor cu 
dizabilități. Asistența socială a persoanelor vârstnice. 

2 

Personalul în asistența socială. Aspecte generale și deontologie. 2 

Răspunderea juridică în domeniul asistenței sociale. 2 

Bibliografie: 
Abraham P., Drogurile, Editura Mirton, Timişoara, 2004; Bakalar, J.B., Grinspoon, L., Drug Control in a 
Free Society, Cambridge University Press, 1984;  
Băndilă, A., Servicii sociale specializate pentru persoane cu handicap, INPCESPH, Bucureşti, 2005;  
Băndilă, A., Standarde de calitate ale serviciilor sociale specializate pentru persoane cu handicap, 
INPCESPH, Bucureşti, 2005;  
Băndilă, A., Bucinschi, C. Breviar în domeniul asistenţei sociale pentru persoanele cu handicap, INPCESPH, 
Bucureşti, 2005; Bogdan, C., Asistenţa socială a persoanelor vârstnice în Luana Miruna Pop (coord.), 
Dicţionar de politici sociale, Ed. Expert, Bucureşti, 2002.  
Buzducea, D., Aspecte contemporane în asistenţa socială, Editura Polirom, Iaşi, 2005;  
Cojocaru, Ş., Metode apreciative in asistenta sociala. Ancheta, supervizarea şi managementul de caz, Editura 
Polirom, Iaşi, 2005;  
Emeşe, F., Protecţia drepturilor copilului, Editura CH Beck, Bucureşti, 2007; Ferreol, G., Adolescenţii şi 
toxicomania, Iaşi, Polirom, 2000;  
Cojocaru, Ş., Metode apreciative in asistenta sociala. Ancheta, supervizarea şi managementul de caz, Editura 
Polirom, Iaşi, 2005; 
Mănoiu, F., Epureanu, V., Asistenţa socială în România, Editura ALL, Bucureşti, 1996;  
Moarcăș, Claudia Ana (coord.), Lupu Valentina Lidia, Poenaru, Mihail Vladimir, Dreptul securității sociale. 
Caiet de seminar, ed. Solomon, 2019. 
Munteanu, A., Psihologia vârstelor adulte şi a senectuţii, Editura Eurobit, Timişoara, 2004;  
Neamţu, G. (coord.), (2011). Tratat de Asistenţă Socială, ediţia a II-a, Editura Polirom, Iaşi, 2011;  
Sandu, A., Tehnici în asistenţă socială, Editura Lumen, Iaşi, 2005 ;  
Sima, P., (coord.), Rolul asistentului social în sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap, ANPH, 
Institutul Naţional pentru prevenirea şi combaterea excluziunii sociale a persoanelor cu handicap, Bucureşti, 
2003;  
Tomiţă, M., Dreptul şi legislaţia în asistenţă socială, Editura Eurobit, Timişoara, 2008.  
Tomiţă, M., Dreptul în asistenţa socială, Editura de Vest, Timişoara, 2015.  
Țiclea, Alexandru, Georgescu, Laura, Dreptul securității sociale. Curs universitar, ed. a IX-a ed. Universul 
Juridic, București; 
Zamfir, C., Preda, M. (coord.), Romii din România, Editura Expert, Bucureşti, 2002;  
Zamfir, E., Zamfir, C., Istoria socială a României, ed. Academiei Române, București, 2019;  
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Zamfir, C., Stănescu, S., (coord.), Enciclopedia dezvoltării sociale, coll. Collegium, ed. Polirom, Iași, 2007;  
Zamfir, E. ( coord.), Diagnoza problemelor sociale comunitare: studii de caz, Editura Expert, Bucureşti, 
2000;  
Zastrow, C., (1995), The Practice of Social Work, Editura Brooks/Cole Publ. Co. Pacific Grove, 1995.  
Site-urile instituțiilor în domeniu, de ex: MMPS – www.mmuncii.ro, www.mmanpis.ro, www.copii.gov.ro,  
www.anofm.ro, www.incsmps.ro, www.cnpp.ro, www.dgaspcsv.ro/harta-serviciilor-sociale/, 
www.consilium.europa.eu/ro/policies/social-rights-eu/ etc.  
Legislație.just.ro (texte puse la dispoziție de profesor): Legea 292/2011 asistenței sociale; Legea 272/2004 
privind protecția și protejarea drepturilor copilului; Legea 466/2004 privind Statutul asistentului social, 
Legea 273/2004 privind procedura adopției; Legea 217/2013 pentru prevenirea și combaterea violenței 
domestice; Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
Bibliografie minimală: 
Neamţu, G. (coord.), (2011). Tratat de Asistenţă Socială, ediţia a II-a, Editura Polirom, Iaşi, 2011 
Tomiţă, M., Dreptul şi legislaţia în asistenţă socială, Editura Eurobit, Timişoara, 2008.  
Tomiţă, M., Dreptul în asistenţa socială, Editura de Vest, Timişoara, 2015.  
 
 
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)/ grupă Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

Seminar introductiv. Prezentarea tematicii şi a 
bibliografiei. Consideraţii metodologice. 

2 metodele învăţării gândirii 
critice şi prin cooperare, 
cercetarea – întocmire glosar 
de termeni juridici, 
comparaţia, problematizarea, 
demonstraţia, exerciţiul, 
dezbaterea, învăţarea prin 
descoperire, studiul de caz, 
turul galeriei, asaltul de idei, 
portofoliul, referatul și 
contra-referatul, eseul 

 

Studiu și aplicații ale legislației sociale (I): cadrul 
legislativ și instrumente de protecția copilului.  

2  

Studiu și aplicații ale legislației sociale (II): 
instrumente de protecție a adulților victime ale 
violenței.  

2  

Sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 
ocupării forței de muncă  

2  

Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări 
sociale 

2  

Instrumente europene de coordonare a sistemelor de 
securitate socială 

2  

Cariere în domeniul social. 2  
Bibliografie: 
Abraham P., Drogurile, Editura Mirton, Timişoara, 2004; Bakalar, J.B., Grinspoon, L., Drug Control in a 
Free Society, Cambridge University Press, 1984;  
Băndilă, A., Servicii sociale specializate pentru persoane cu handicap, INPCESPH, Bucureşti, 2005;  
Băndilă, A., Standarde de calitate ale serviciilor sociale specializate pentru persoane cu handicap, 
INPCESPH, Bucureşti, 2005;  
Băndilă, A., Bucinschi, C. Breviar în domeniul asistenţei sociale pentru persoanele cu handicap, INPCESPH, 
Bucureşti, 2005; Bogdan, C., Asistenţa socială a persoanelor vârstnice în Luana Miruna Pop (coord.), 
Dicţionar de politici sociale, Ed. Expert, Bucureşti, 2002.  
Buzducea, D., Aspecte contemporane în asistenţa socială, Editura Polirom, Iaşi, 2005;  
Cojocaru, Ş., Metode apreciative in asistenta sociala. Ancheta, supervizarea şi managementul de caz, Editura 
Polirom, Iaşi, 2005;  
Emeşe, F., Protecţia drepturilor copilului, Editura CH Beck, Bucureşti, 2007; Ferreol, G., Adolescenţii şi 
toxicomania, Iaşi, Polirom, 2000;  
Cojocaru, Ş., Metode apreciative in asistenta sociala. Ancheta, supervizarea şi managementul de caz, Editura 
Polirom, Iaşi, 2005; 
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Mănoiu, F., Epureanu, V., Asistenţa socială în România, Editura ALL, Bucureşti, 1996;  
Moarcăș, Claudia Ana (coord.), Lupu Valentina Lidia, Poenaru, Mihail Vladimir, Dreptul securității sociale. 
Caiet de seminar, ed. Solomon, 2019. 
Munteanu, A., Psihologia vârstelor adulte şi a senectuţii, Editura Eurobit, Timişoara, 2004;  
Neamţu, G. (coord.), (2011). Tratat de Asistenţă Socială, ediţia a II-a, Editura Polirom, Iaşi, 2011;  
Sandu, A., Tehnici în asistenţă socială, Editura Lumen, Iaşi, 2005 ;  
Sima, P., (coord.), Rolul asistentului social în sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap, ANPH, 
Institutul Naţional pentru prevenirea şi combaterea excluziunii sociale a persoanelor cu handicap, Bucureşti, 
2003;  
Tomiţă, M., Dreptul şi legislaţia în asistenţă socială, Editura Eurobit, Timişoara, 2008.  
Tomiţă, M., Dreptul în asistenţa socială, Editura de Vest, Timişoara, 2015.  
Țiclea, Alexandru, Georgescu, Laura, Dreptul securității sociale. Curs universitar, ed. a IX-a ed. Universul 
Juridic, București; 
Zamfir, C., Preda, M. (coord.), Romii din România, Editura Expert, Bucureşti, 2002;  
Zamfir, E., Zamfir, C., Istoria socială a României, ed. Academiei Române, București, 2019;  
Zamfir, C., Stănescu, S., (coord.), Enciclopedia dezvoltării sociale, coll. Collegium, ed. Polirom, Iași, 2007;  
Zamfir, E. ( coord.), Diagnoza problemelor sociale comunitare: studii de caz, Editura Expert, Bucureşti, 
2000;  
Zastrow, C., (1995), The Practice of Social Work, Editura Brooks/Cole Publ. Co. Pacific Grove, 1995.  
Site-urile instituțiilor în domeniu, de ex: MMPS – www.mmuncii.ro, www.mmanpis.ro, www.copii.gov.ro,  
www.anofm.ro, www.incsmps.ro, www.cnpp.ro, www.dgaspcsv.ro/harta-serviciilor-sociale/, 
www.consilium.europa.eu/ro/policies/social-rights-eu/ etc. 
Legislație.just.ro (texte puse la dispoziție de profesor): Legea 292/2011 asistenței sociale; Legea 272/2004 
privind protecția și protejarea drepturilor copilului; Legea 466/2004 privind Statutul asistentului social, 
Legea 273/2004 privind procedura adopției; Legea 217/2013 pentru prevenirea și combaterea violenței 
domestice; Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
Bibliografie minimală: 
Neamţu, G. (coord.), (2011). Tratat de Asistenţă Socială, ediţia a II-a, Editura Polirom, Iaşi, 2011 
Tomiţă, M., Dreptul şi legislaţia în asistenţă socială, Editura Eurobit, Timişoara, 2008.  
Tomiţă, M., Dreptul în asistenţa socială, Editura de Vest, Timişoara, 2015.  
 

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

 Programul este autorizat de către Ministerul Educației şi Cercetării, iar 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 (Nomenclatorul COR). 

 
10. Evaluare 

Tip 
activitate 

Criterii de evaluare 
Metode de 
evaluare 

Pondere 
din nota 
finală 

Curs 

 cunoaşterea semnificaţiei terminologiei de bază a 
disciplinei; 

 abilităţi, cunoştinţe certe şi argumentate;  
 cunoaşterea și folosirea prevederilor legislației și 

problemelor de bază din domeniu; 
 mod personal de abordare şi interpretare; 

 
 
 
 
 
Examen 

50% 
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 însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii; 

Seminar 

 cunoaşterea semnificaţiei terminologiei de bază a 
disciplinei; 

 capacitatea de a interpreta situații de fapt din domeniul 
asistenței sociale; 

 capacitatea de a le încadra juridic, cu emiterea de propuneri 
pentru soluționarea lor; 

 participarea la minimum 10 seminarii; 
 prezentarea a minimum un referat, cu respectarea normelor 

academice de redactare; referirea la normele incidente, 
principii privind protecția socială a categoriei de persoane 
în cauză, modalități, destinatari, prestații sociale, cu referire 
la programe guvernamentale, evoluții  în politicile sociale 
și propuneri legislative,astfel încât tratamentul subiectului 
ales să fie în același timp extensiv și problematizat.  

 alcătuirea unui glosar de 20 de termeni juridici din dreptul 
asistenței sociale; 

 parcurgerea bibliografiei.  
 pregătirea, în echipă, a întrebărilor adresate invitatului din 

sfera profesională - de ex. director D.G.A.S.P.C 

 
 
 
Teste 
docimologice, 
portofoliu, 
referat, 
prezentare de 
carte, discuţii, 
lucru în 
echipă.  

50% 

Standard minim de performanţă 

Standard minim de performanţă pentru nota 5:  
 însuşirea semnificaţiei terminologiei de bază a disciplinei;  

Standard minim de performanţă pentru nota 10:  
 exprimarea prin folosirea judicioasă a termenilor juridici specifici dreptului asistenței sociale; 

 cunoaşterea problemelor de bază din domeniu; 
 prezentarea a minimum un referat la seminar și unui glosar de termeni juridici. 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

25.07.2022 Lector dr. Marie Leonte 

 

Lector dr. Marie Leonte 

 
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

27.09.2021 Lector dr. Marcela ȘLUSARCIUC 

 
 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

27.09.2021 Prof. univ. dr. Florin PINTESCU 

 
 


