
FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie și geografie 

Departamentul Științe umane și social-politice 

Domeniul de studii Asistență socială 

Ciclul de studii licență 

Programul de studii/calificarea Asistență socială 

 
2. Date despre disciplină 

  Asistenta socială a somerilor 

Titularul activităţilor de curs Lector dr. Carmen Ciornei 

Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Carmen Ciornei 

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 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

 
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 35 
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 23 
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 

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. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Introducere în sociologie, Politici sociale, Introducere în asistența socială 
Competenţe  Cunoașterea modului de funcționare a sistemului social, a modului în care se proiectează, se 

implementează și se evaluează politicile sociale, a relațiilor dintre asistența socială și sistemul 

de politici sociale dedicate persoanelor și grupurilor aflate în dificultate. 

 
4. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 Desfăşurare a cursului   

Desfăşurare aplicaţii Seminar   

Laborator   

Proiect   

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

.1.  Identificare, culegere de informații, documentare, evaluare si înregistrare a informațiilor, 

analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel, individual, 

familial, de grup, comunitar și societal. 

2. Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor si politicilor de asistenţă 

socială pentru diferite categorii vulnerabile. 

3. Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum şi a celor de suport acordate 

beneficiarilor sistemului de asistenţă socială. 

4. Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile sociale excluse 

sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii). 

Competenţe 

transversale 
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. 

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

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 Cunoașterea și înțelegerea fenomenului șomajului, în condițiile economiei de piață, 

cunoaștrea dimensiunilor și evoluției șomajului în România, cunoașterea principalelor 

instituții, centrale și locale, care au ca scop asistența socială a șomerilor, precum și a 

principalelor măsuri active pentru asistarea socială a șomerilor. 

  Capacitatea de a elabora proiecte de asistență socială privind persoane și grupuri afectate de 

fenomenul șomajului. 

 
7. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

1. Noțiuni generale despre piața muncii în 

condițiile economiei de piață. 

2 Expunerea, explicația, demonstrația, 

conversația euristică 

 

2. Șomajul ca fenomen economic și social. 2 Expunerea, explicația, demonstrația, 

conversația euristică  

 

3. Evoluția șomajului în România post-

comunistă. 

2 Expunerea, explicația, demonstrația, 

conversația euristică 

 

4. Șomajul în rândul tinerilor. 2 Expunerea, explicația, demonstrația, 

conversația euristică 

 

5. Șomajul  la nivelul grupurilor vulnerabile. 2 Expunerea, explicația, demonstrația, 

conversația euristică 

 

6. Șomaj și sărăcie. 2 Expunerea, explicația, demonstrația, 

conversația euristică 

 

7. Implicații ale șomajului asupra familiei. 2 Expunerea, explicația,  demonstrația, 

conversația euristică 

 



8. Programe de asistență socială a șomerilor la 

nivelul Uniunii Europene. 

2 Expunerea, explicația,  demonstrația, 

conversația euristică 

 

9. Asistența socială a șomerilor în România: 

legislație, instituții, programe. 

2 Expunerea, explicația,  demonstrația, 

conversația euristică 

 

10. Modalități de identificare a locurilor de muncă 

disponibile. 

2 Expunerea, explicația,  demonstrația, 

conversația euristică 

 

11. Medierea în sfera muncii și a șomajului. 2 Expunerea, explicația,  demonstrația, 

conversația euristică 

 

12. Calificarea și recalificarea profesională a 

șomerilor. 

2 Expunerea, explicația,  demonstrația, 

conversația euristică 

 

13. Economia socială și reintegrarea profesională 

a șomerilor. 

2 Expunerea, explicația,  demonstrația, 

conversația euristică 

 

14. Managementul  programelor de asistență 

socială a șomerilor. 

2 Expunerea, explicația,  demonstrația, 

conversația euristică 

 

Bibliografie 
1. Baciu, C., (2007), Particularități ale stresului la șomeri, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană 

2. Blaga, E., Bleandă, C., (2010), Măsuri active pe piața forței de muncă. Asistența socială a șomerilor, 

București, Ed. Didactică și Pedagogică 

3. Boboc, I., (1997), Studiul pieței muncii locale, București, FIMAN (Fundația Internațională de Management) 

4. Burloiu, R., (1993), Economia muncii. Probleme actuale, București, Ed. Lumina Lex 

5. Buzducea, D., (2005), Aspecte contemporane în asistența socială, Iași, Polirom 

6. Buzducea, D., (coord.), (2013), Economia socială a grupurilor vulnerabile, Iași, Polirom 

7. Costin, A.E., Tufan, M., Garcea, G., (1996), Medierea muncii, București, FIMAN 

8. Franc, I.V., (1997), Clubul șomerilor, București, Ed. Expert 

9. Iovițu, M., (1997), Bazele politicii sociale, București, Ed. Eficient 

10. Neamțu, G. (coord.), (2016), Enciclopedia asistenței sociale, Iași, Polirom 

11. Popescu, L. (1998), Protecția socială în Uniunea Europeană, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană 

12. Țiclea, A., (1995), Protecția socială a șomerilor în România, București, Ed. Atlas Lex 

13. Zamfir, C., (coord.), (1999), Politici sociale în România, București, Ed. Expert 

14. Zamfir, C., Stănescu, S., Briciu, C., (coord.), (2010), Politici de incluziune socială în perioada de criză 

economică, București, Ed. Expert 
Bibliografie minimală 

1. Blaga, E., Bleandă, C., (2010), Măsuri active pe piața forței de muncă. Asistența socială a șomerilor, 

București, Ed. Didactică și Pedagogică 

2. Zamfir, C., Stănescu, S., Briciu, C., (coord.), (2010), Politici de incluziune socială în perioada de criză 

economică, București, Ed. Expert 

 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

1. Trăsături ale economiei de piață în România 

post-comunistă  

Șomaj și criză economică 

2 Descrierea, explicația, exemplificarea, 

conversația euristică, exercițiul. 
 

2. Șomajul și comunitățile locale  

Șomajul  și pregătirea  profesională 

inadecvată 

2 Descrierea, explicația, exemplificarea, 

conversația euristică, exercițiul. 
 

3. Șomajul în rândul populației rome 

Implicațiile șomajului asupra personalității 
2 Descrierea, explicația, exemplificarea, 

conversația euristică, exercițiul. 
 

4. Șomaj și delincvență  

Organisme internaționale în domeniul muncii 

și al șomajului 

2 Descrierea, explicația, exemplificarea, 

conversația euristică, exercițiul. 
 

5. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 

Muncă (ANOFM)  

Informarea asupra pieții muncii 

2 Descrierea, explicația, exemplificarea, 

conversația euristică, exercițiul. 
 

6. Clubul șomerilor. Centrul de Calificare și 2 Descrierea, explicația, exemplificarea,  



Recalificare rofesională conversația euristică, exercițiul. 
7. Reintegrare și incluziune socială a șomerilor 

Programe de asistență socială pentru șomeri 

2 Descrierea, explicația, exemplificarea, 

conversația euristică, exercițiul. 
 

Bibliografie 
1.Baciu, C., (2007), Particularități ale stresului la șomeri, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană 

3. Blaga, E., Bleandă, C., (2010), Măsuri active pe piața forței de muncă. Asistența socială a șomerilor, 

București, Ed. Didactică și Pedagogică 

4. Boboc, I., (1997), Studiul pieței muncii locale, București, FIMAN (Fundația Internațională de 

Management) 

5. Burloiu, R., (1993), Economia muncii. Probleme actuale, București, Ed. Lumina Lex 

6. Buzducea, D., (2005), Aspecte contemporane în asistența socială, Iași, Polirom 

7. Buzducea, D., (coord.), (2013), Economia socială a grupurilor vulnerabile, Iași, Polirom 

8. Costin, A.E., Tufan, M., Garcea, G., (1996), Medierea muncii, București, FIMAN 

9. Franc, I.V., (1997), Clubul șomerilor, București, Ed. Expert 

10. Iovițu, M., (1997), Bazele politicii sociale, București, Ed. Eficient 

11. Neamțu, G. (coord.), (2016), Enciclopedia asistenței sociale, Iași, Polirom 

12. Popescu, L. (1998), Protecția socială în Uniunea Europeană, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană 

13. Țiclea, A., (1995), Protecția socială a șomerilor în România, București, Ed. Atlas Lex 

14. Zamfir, C., (coord.), (1999), Politici sociale în România, București, Ed. Expert 

 

 

15. Zamfir, C., Stănescu, S., Briciu, C., (coord.), (2010), Politici de incluziune socială în perioada de criză 

economică, București, Ed. Expert 

 
Bibliografie minimală 
1.Blaga, E., Bleandă, C., (2010), Măsuri active pe piața forței de muncă. Asistența socială a șomerilor, București, 

Ed. Didactică și Pedagogică 
2. Zamfir, C., Stănescu, S., Briciu, C., (coord.), (2010), Politici de incluziune socială în perioada de criză 

economică, București, Ed. Expert 

 
8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul cursului își propune să îi pregătească pe viitorii asistenți sociaali pentru înțelegerea și utilizarea 

programelor de asistență socială pentru șomeri.  

 
9. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală 

Curs Cunoștințe, competențe abilități Examen 50% 

Seminar Cunoștințe, competențe, abilități Evaluare activitate pe parcurs 50% 

Laborator     
Proiect     
Standard minim de performanţă 

 
Cunoașterea specificului fenomenului șomajului, a dimensiunilor sale în România, a implicațiilor pe care le are 

dar și a instituțiilor și programelor care vizează protecția socială a șomerilor, reintegrarea lor în muncă. 
 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
20.09.2020 

  

  
 



Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020 Lector univ. dr. Marcela ȘLUSARCIUC 

  

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020 Conf. univ. dr. Florin PINTESCU 

 


