
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2021-2022 

 
Anul de studiu III / Semestrul II  

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  De Drept și Științe Sociale 

1.3. Departamentul  De Științe Sociale 

1.4. Domeniul de studii Asistență Socială 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea* Asistență Socială/ Asistent social (263501) Asistent pentru îngrijirea 
persoanelor vârstnice (263509) Asistent de cercetare in asistența socială 
(263511) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Drept și legislație în asistență socială 2.2. Cod disciplină AS 309 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator - 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator - 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

24 din care: 3.5. curs 24 3.6. seminar/laborator - 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat - 

Examinări 1 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 51 

3.9 Total ore pe semestru 24 

3.10 Numărul de credite** 3 – 75 ore 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Existența grupelor și specializărilor pe platforma Teams, cu adrese 
instituționale. 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului - 

  
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale - 

Competenţe transversale CT1   Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - problemă în 
vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor şi principiilor specifice asistentei 
sociale 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina Drept și legislație în asistență socială este o disciplină didactică 
menită să familiarizeze studenţii anului III, specializarea Asistenţă Socială 
cu instituţiile juridice de bază ale dreptului asistenţei sociale, prin 
înţelegerea elementelor care caracterizează această ramură de drept în 
ansamblul ei şi o individualizează în raport cu alte ramuri de drept. 

7.2 Obiectivele specifice Principalele obiective specifice ale acestei discipline pot fi sintetizate astfel: 
- Familiarizarea viitorilor asistenţi sociali cu standardele legislaţiei 

universale şi europene ale asistenţei, protecţiei şi ocrotirii 
drepturilor grupurilor vulnerabile. 

- Cunoaşterea structurii şi organizării sistemului de asistenţă şi 
protecţie a grupurilor vulnerabile din România. 



- Cunoaşterea politicilor şi legislaţiei naţionale în domeniul 
protecţiei grupurilor vulnerabile (copii, handicapaţi, femei, 
minorităţi etnice, religioase, lingvistice). 

- Cunoaşterea şi operaţionalizarea strategiilor de evaluare, decizie 
şi intervenţie în diferite speţe. 

 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

1. NOŢIUNI GENERALE PRIVITOARE LA DREPTUL ÎN 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 Obiectul cercetării şi metoda de cercetare 
- Metoda cercetării sociologice concrete  
- Metoda istorică  
- Metoda logică  
- Metoda comparată  
- Metoda experimentului  
- Metodele cantitative  
- Metodele specifice dreptului asistenţei sociale  

Caracteristicile acestei ramuri de drept 
Definiţia şi sistemul cursului 

Prelegere,  
exemplificare,  
conversația euristică 

2 ore 

2. NORMELE JURIDICE DE DREPT AL ASISTENŢEI SOCIALE 
- Definiţie 
- Trăsături 

Clasificarea normelor de drept al asistenţei sociale 

Prelegere,  
exemplificare,  
conversația euristică 

2 ore 

3.  IZVOARELE DREPTULUI ASISTENŢEI SOCIALE 
- Noţiunea de izvor de drept 
- Actele normative ale organelor de stat 
- Legea 
- Ordonanţele Guvernului 
- Hotărârile Guvernului 
- Alte acte normative, izvoare ale dreptului asistenţei sociale  

Decretele prezidenţiale 

Prelegere,  
exemplificare,  
conversația euristică 

2 ore 

4.  IZVOARELE DREPTULUI ASISTENŢEI SOCIALE 
- Ordinele şi instrucţiunile miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai 

organelor centrale de specialitate ale administraţiei de stat 
 Actele locale ale administraţiei publice 
 Tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale la care 
România este parte 

- Obiceiul juridic sau cutuma 

- Regulile de convieţuire social 

- Practica judiciară  

Doctrina 

Prelegere,  
exemplificare,  
conversația euristică 

2 ore 

5.  RAPORTURILE JURIDICE DE DREPT AL ASISTENŢEI 
SOCIALE 
Noţiune şi definiţie 

 Trăsături 

 Conţinutul 

Prelegere,  
exemplificare,  
conversația euristică 

2 ore 

6.  RESPECTAREA DREPTULUI ŞI RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 

Legalitatea şi ordinea de drept 
 Definiţia şi condiţiile răspunderii juridice 

 Cauzele care exclud caracterul ilicit al faptei şi cauze care 

înlătură răspunderea juridică 

 Formele răspunderii juridice 

Prelegere,  
exemplificare,  
conversația euristică 

2 ore 

DISPOZIŢIILE CONSTITUŢIEI CU APLICABILITATE ÎN DOMENIUL 
ASISTENŢEI SOCIALE 

Prelegere,  
exemplificare,  
conversația euristică 

2 ore 



7. NORME JURIDICE ŞI INSTITUŢII CARE PROTEJEAZĂ 

MINORII 

OCROTIREA MINORILOR PRIN PĂRINŢI 

Ocrotirea minorilor prin tutelă şi curatelă 

Prelegere,  
exemplificare,  
conversația euristică 

2 ore 

8. NORME JURIDICE ŞI INSTITUŢII CARE PROTEJEAZĂ 

MINORII 

Ocrotirea minorilor prin măsuri prevăzute de Legea nr. 272/2004 

Prelegere,  
exemplificare,  
conversația euristică 

2 ore 

9.  NORME JURIDICE ŞI INSTITUŢII CARE PROTEJEAZĂ 

MINORII 

Ocrotirea minorilor prin adopţie 

Prelegere,  
exemplificare,  
conversația euristică 

2 ore 

10.  NORME JURIDICE ŞI INSTITUŢII CARE PROTEJEAZĂ 

MINORII 

- Drepturile civile ale copilului cetăţenia, drepturile şi libertăţile 

personale, capacitatea juridică, starea civilă 

- Asistenţa şi ocrotirea drepturilor minorului delincvent 

- Asistenţa, protecţia şi ocrotirea dreptului la sănătate şi la un 

standard decent de viaţă  

Asistenţa şi ocrotirea drepturilor copiilor aparţinând minorităţilor etnice, 
lingvistice, religioase 

Prelegere,  
exemplificare,  
conversația euristică 

2 ore 

11. NORME JURIDICE DE PROTECŢIE A PERSOANELOR CU 

HANDICAP 

 Reglementări legale şi Autoritatea Naţională pentru Persoane 
cu Handicap Instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu 
handicap   Accesibilităţi pentru persoanele cu 
handicap     Drepturi de care 
beneficiază copiii cu handicap    Drepturi 
de care beneficiază adulţii cu handicap  

Prelegere,  
exemplificare,  
conversația euristică 

2 ore 

12. NORME JURIDICE DE PROTECŢIE A PERSOANELOR DIN

 DOMENIUL DREPTULUI MUNCII (ŞOMERI, 

PENSIONARI, DISPONIBILIZAŢI, Ş.A.) 

PROTECŢIA JURIDICĂ A PENSIONARILOR 

PROTECŢIA JURIDICĂ A PERSOANELOR DISPONIBILIZATE 

Protecţia juridică a şomerilor 

Prelegere,  
exemplificare,  
conversația euristică 

2 ore 

Recapitulare, consolidare, subiecte pentru examen Exemplificări 
Conversaţie 
Recapitulare 
Fixare 
Sistematizare 
Repetiția 

2 ore 

Bibliografie 
1. Laura Cetean-Voiculescu, Drept in asistenta sociala, Editura Risoprint Cluj Napoca, 2008. 
2. Laura Cetean-Voiculescu, ”Dreptul familiei. Note de curs și manual de seminar”, Editura Hamangiu, București, 2012; 
3. Abraham P., Legislaţie în asistenţa socială, vol. 2, Editura Naţional, Bucureşti 2000; 
4. Filipescu I. P. “Tratat de dreptul familiei”, Bucureşti, Ed. All Beck, 2000; 
5. I.P. Filipescu, „Adopţia şi protecţia copilului în dificultate”, Editura All, Bucureşti, 1998; 
6. Ioan Leş, „Tratat de drept procesul civil”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002; 
7. Ioan Santai, „Teoria generală a dreptului”, Office Service Center International, Sibiu 1997; 
8. Spânu Mariana “Introducere în asistenţa socială a familiei şi protecţia copilului” Ed. Tehnica, Chişinău, 1998. 
9. Angela Tatu, „Drept penal. Partea generală”, Editura Altip, Sibiu, 2003; 
Constituţia României, Codul civil, Codul de procedură civilă,  Codul penal, Codul de procedură penală, Codul muncii şi alte legi 
speciale. 

8.2. Seminar-laborator - - 

   

Bibliografie 
- 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Pentru profesioniștii din administrație publică, dobândirea de competențe privind norma juridică și legislația aplicabilă în domeniul 
asistenței sociale este o cerință obligatorie. 

 



10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs    

10.5 Seminar/laborator    

10.6 Standard minim de performanţă:  
Pentru desfășurarea offline a examenului 

- Examen scris cu 2 subiecte, în sesiune, 80% (40% subiectul 1 + 40 % subiectul 2) 3 puncte din notă + 3 puncte din notă, 2 
puncte din oficiu 

- Prezentare referat pe parcursul semestrului, temă – la alegere, 20% din notă  - 2 puncte 
Pentru desfășurarea online a examinării: 

- Examen oral cu 2 subiecte, în sesiune, 80% (40% subiectul 1 + 40% subiectul 2), 3 puncte + 3 puncte, 2 puncte din oficiu 
- Încărcarea unui referat pe platformă până la data examinării, 10 % = 1 punct 
- Prezentarea unui referat pe parcursul semestrului (celor 12 întâlniri), 10% = 1 punct. 

 
Data completării    Semnătura titularului de curs 
30.09.2021    

Semnătura titularului de seminar 
   
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
4.10.2021 


