
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Balţi Denumire unităţii de curs 

Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale 

Politici publice și  sociale 
Catedra 

Ştiinţe socioumane şi 

asistenţa socială 

Domeniul general de 

studiu 
Stiinţe ale educaţiei 

Categoria disciplinei 

 
Semestrul  
(1-8):   

 

 
Domeniul de formare 

profesională la ciclul I 
  

Denumirea specialităţii  
Tipul unităţii de curs 

 

 

I. Structură disciplină 

Număr de ore/săptămână Credite 
Total ore/ 

Semestru
4 

Total ore de 

activitate 

individuală
5 

Forma de evaluare 

(C/Exs/Exo/Eec/T)
6 

Limba de 

predare 

Curs Sem. Lab. Proiect 
3 45  Exs Româna 

2 1  - 

 

II. Personal didactic 

 Gradul 

didactic 

Titlul 

ştiinţific 
Prenumele şi numele 

Încadrarea 

(titular/cumul) 

Curs Conf.univ. Dr. Igor Cojocaru  titular 

Seminar Conf.univ. Dr. Igor Cojocaru titular 

Laborator     

 

III. Precondiţii de accesare a disciplinei (se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior) 

Istoria 

 

IV. Obiectivele disciplinei  

Oferă o viziune integrată asupra semnificaţiei şi rolul politicilor sociale, ca răspuns la 

problemele sociale legate de bunăstarea indivizilor, grupurilor şi societăţii în ansamblu şi 

detalierea acesteia în elemente ca direcţii structurale distincte: protecţia socială a familiei, 

politica socială în sfera muncii, măsuri sociale în domeniul migraţiei etc. 

 

 

V. Tematica disciplinei 

Curs Introducere în conceptul: politica socială. Obiectul de studiu. 

Modele şi tipuri ale politicii sociale. 

Mecanismele realizării politicii sociale. 

Bunăstarea socială. 

Calitatea vieţii şi protecţia socială a resurselor umane. 

Sărăcia. 

Protecţia socială a familiei. 

Politica socială sub aspect gender. 

Politica socială în sfera muncii. 

Măsuri sociale în domeniul migraţiei. 

Politica socială în domeniul ocrotirii sănătăţii. 

Politica socială în sfera educaţiei şi învăţămîntului. 

Sistemul public de protecţie socială a vîrstnicilor. 

Politica socială în statele tranziţiei: succese şi consecinţe. 

Evoluţii şi tendinţe în dezvoltarea politicii sociale în Uniunea Europeană. 

 



 

VI. Bibliografie minimală obligatorie
7 

Barry, Norman. Bunăstarea / Trad.din engleză şi introd.la ed.română de S.Ioniţă.- Bucureşti: Ed. 

Du Style, 1998.- 183 p 

Ioviţu, Mariana. Bazele politicii sociale: Abordare economică / M. Ioviţu.- Bucureşti: Ed. 

Eficient, 1997.- 389 p. 

Lanţos, Stefan. Calitatea vieţii umane.- Bucuresti: Ed. Şt. şi encicl., 1989.- 126 p 

Moldova, România, Ucraina: integrarea europeană şi migraţia forţei de muncă. / coord. V. 

Moşneaga. Ch.: CAPTES, 2000. – 272 p. 

Munca inprotejată: strategia şi tactica sindicatelor: Materialele conf. şt. – practice 24 – 25 oct. 

2002 / coord. V. Teosa. Ch.: S. n. 2003. – 204 p. 

 

 

VII. Metode didactice folosite 

Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, simularea de situaţii, bibliografiei. 

 

VIII. Evaluare 

Pre-condiţii participare si efectuarea tuturor activităţilor de laborator şi susţinerea tezei de 

an 

 Modalităţi şi mijloace de evaluare Procent din nota finală 

Evaluare finală: Examen scris (test) 40% 

Evaluare 

curentă 

Seminar  Evaluare curentă (test) 60% 

Laborator   

Teza de an   

 

Data avizării, 

 

 

Şeful Catedrei de ştiinţe socioumane şi  

asistenţa socială                                                                      conf. univ., dr., Lidia Pădureac 

 

Titular curs                                                                        conf. univ., dr., Igor Cojocaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


