
FIŞA DISCIPLINEI
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1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 

1.2 Facultatea Stiinte Economice şi Sociale 

1.3 Departamentul  Departamentul de Stiințe Sociale 

1.4 Domeniul de studii Asistență socială 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii/Calificarea  Politici sociale europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Aspecte economice ale politicilor sociale 

2.2 Titularul activităţii de curs  Conferentiar universitar dr.Szarka Árpád 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

 Conferentiar universitar dr.Szarka Árpád 

2.4 Anul de studiu I. 

2.5 Semestrul I. 

2.6 Tipul de evaluare  Colocviu 

2.7 Regimul disciplinei DF-Disciplină fundamentală 

 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care curs 2 seminar 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care curs 28 seminar 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

Tutoriat   4 

Examinări   4 

Alte activităţi…  - 

3.7 Total ore studiu individual 133 

3.8 Total ore pe semestru 175 

3.9 Numărul de credite 7 
 

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  Conform planului de învățământ 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Conform planului de învățământ 

 
1
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Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

C1. Cunoașterea, înțelegerea bazelor teoretice, conceptele de bază ale disciplinei în contextul 

aplicării acestora în domeniul social,in cadrul unui model politic si economico-social dat.. 
C4. Aprofundarea elementelor de recunoaștere a propriilor competenţe în vederea stabilirii 

standardelor specifice de excelenţă aplicabile  care vor fi utilizate în diferite domenii de 

implementare ale politicilor sociale, potrivit diverselor contexte teritoriale si administrative. 
C5. Formarea aptitudinilor de  evaluare a nevoilor grupurilor tinta, valorificarea informaţiilor şi a 

resurselor posibile de implicat privind serviciile sociale. 

 Competenţe 
transversale 

CT1.  Competenţe de evaluare  instituţională si de apreciere a resurselor umane  
de a participa la munca de grup; de a organiza timpul, spaţiul  si resursele  posibile de mobilizat; 

de a identifica persoanele de referinta-cheie, într-un anumit context dat;  

CT2. Competenţe de relaţionare- de a-şi asuma obligatii,responsabilităţi; de a mobiliza si 

stimula  interesele de cunoaştere;  de a stimula  stabilirea unor relaţii cu caracter 

interpersonal precum si de a dezvolta un climat plăcut in mediul sau de desfasurare 

potrivit misiunii respectiv obiectivelor de indeplinit;  

CT3. Competenţe de comunicare- comunicarea verbala si non-verbala adecvata 

regulilor de convietuire civica si a celor din interiorul organizatiei- de a asculta 

activ; de a formula întrebări relevante; însuşirea cunoştinţelor noi şi dezvoltarea 

profesională continuă; crearea  oportunităţilor interactive si de feedback . 

  

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dobandirea cunostintelor generale si de specialitate teoretice şi practice privind  
necesitatea, dimensiunea dezvoltarii economice si relatiile determinante ale 

acesteia cu politicile sociale in diferite contexte si modele politice precum si 

cele economico-sociale date.  
 

 

 

7.2 Obiectivele specifice Cursul urmărește  formarea si dezvoltarea cunoştinţelor specifice în scopul 

aprecierii corecte a situaţiilor actuale si de perspectiva privind 

administrarea si dezvoltarea serviciilor sociale atat în prisma nevoilor 

individuale cat si a celor colective, in diverse forme de manifestare in 

interconexiunile lor economico-sociale; dobândirea cunoștințelor generale 

şi specifice in domeniul social. 

 

8. Conţinut: 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Riscurile sociale și efectele acestora asupra populației 

cât și asupra economiei. Locul politicilor sociale în 

cadrul politicilor publice. 

 

 

Clasic, videoproiector, 

interactiv 
 

 

2 ore 

2. Evoluția și tendințele dezvoltării politicilor sociale pe 

plan internațional cât și în profil teritorial- perspective. 

Principiile care stau la baza dezvoltării acestora.  
 

Clasic, videoproiector, 

interactiv 

2 ore 

3. Principalele aspecte privind misiunea politicilor 

sociale – bunăstarea socială, dezvoltarea umană, 

reducerea sărăciei, pacea socială.  

Politicile sociale pro-active cât și cele pasive. 
 

Clasic, videoproiector, 

interactiv 
 
 

2 ore 

4. Dezvoltarea economică și efectele sale asupra limitelor 

evoluției performanțelor politicilor sociale- 

interconexiuni, dependențe și condiționări. 
 

Clasic, videoproiector, 

interactiv 

2 ore 



5. Modele doctrinare consacrate în Spațiul Economic 

European cât și cel mondial, paradigme aplicabile 

privind  organizarea politică cât și cea a politicilor 

economico-sociale, tendințe demografice.  

 

Clasic, videoproiector, 

interactiv 
 
 

2 ore 

6.  Aspecte privind promovarea și aplicarea valorilor 

fundamentale ale Comunității Europene, în conceperea 

și implementarea politicilor de securitate socială 

naționale și transfrontaliere-egalitatea de șanse, 

nediscriminarea, dialogul social, incluziunea socială, 

excluderea marginalizării sociale, exercitarea drepturilor 

omului, ale copilului, ale persoanelor cu handicap, etc.     
 

Clasic, videoproiector, 

interactiv 

2 ore 

7. Aspecte esențiale privind ocuparea forței de muncă 

active în Spatiul Economic European precum și efectele 

acesteia asupra stării și dezvoltării economico-sociale 

locale, naționale, comunitare în contextul globalizării. 

Clasic, videoproiector, 

interactiv 
 
 

2 ore 

8. Măsurile active și cele pasive privind asigurarea 

ocupării forței de muncă active din România. 

Mobilitatea forței de muncă spre SEE cât și cea 

internațională-tendințe actuale. 

Clasic, videoproiector, 

interactiv 

2 ore 

9. Sisteme de asigurări sociale de stat și private privind 

riscul social al îmbătrânirii, cel al invalidității precum și 

cel de urmaș- sistemele de pensii.     

Clasic, videoproiector, 

interactiv 
 
 

2 ore 

 10. Sistemul de asistență socială din România. 

       Finanțarea prestațiilor și serviciilor sociale. 

 
 

Clasic, videoproiector, 

interactiv 

2 ore 

 11. Sistemul de protecție și de promovare a drepturilor 

copilului din România. 

 
 

Clasic, videoproiector, 

interactiv 
 
 

2 ore 

12. Sisteme de asigurări sociale de sănătate de stat și 

private.  
Clasic, videoproiector, 

interactiv 

2 ore 

 13. Sistemul de asigurări sociale privind accidentele de 

muncă și bolile profesionale. 
 

Clasic, videoproiector, 

interactiv 
 
 

2 ore 

14.  Corelarea sistemelor de securitate socială din statele 

UE cu cea din România- aspecte privind exportul de 

prestații sociale. 

 

 

Clasic, videoproiector, 

interactiv 

2 ore 

 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

 1. Sistemul riscurilor sociale- politici de prevenire și de tratare a 

riscurilor.  
 

Clasic, interactiv 1 oră 

2. Sisteme de securitate socială din statele UE și cel din România.   Clasic, interactiv 1 oră 

 3. Misiunea politicilor sociale –bunăstarea, pacea socială, dezvoltarea 

umană, reducerea sărăciei.                                                              
 

Clasic, interactiv 1 oră 

 4. Economia și efectele ei asupra politicilor sociale- limite. 
 

Clasic, interactiv 1 oră 

5. Aspecte doctrinare determinante privind dezvoltarea politicilor 

sociale- paradigme comparative privind dezvoltarea economico- 

socială, tendințe actuale. 

  



6. Aspecte privind promovarea și aplicarea valorilor fundamentale în 

conceperea și implementarea politicilor sociale naționale și 

transfrontaliere-egalitatea de șanse, discriminarea, dialogul social, 

incluziunea socială, marginalizarea socială, drepturile omului, ale 

copilului, ale persoanelor cu handicap.     

Clasic, interactiv 1 oră 

7.  Ocuparea forței de muncă și efectele acesteia asupra bunăstării 

individuale și colective precum și a dezvoltării economico-sociale. 

 1 oră 

8. Mobilitatea forței de muncă, măsurile active și cele pasive privind 

asigurarea  ocupării forței de muncă active.  
Clasic, interactiv 1 oră 

9. Sisteme de asigurări sociale  de stat și private privind riscul social 

al îmbătrânirii și cel al invalidității- sistemul de pensii din România în 

context comunitar european. 

Clasic, interactiv 1 oră 

10. Sistemul de asistență socială din Romania- prestațiile și serviciile 

sociale acordate. 

Rolul și competențele instituțiilor publice cât și modul de implicare ale 

societății civile în asistența socială-relațiile de parteneriate interne cât 

și cele de pe plan internațional. 
 

Clasic, interactiv 1 oră 

11.  Sistemul de promovare a drepturilor și de protecție a copilului din 

România- reglementare. organizare și funcționare, structurile statale 

implicate în asigurarea exercitării drepturilor copilului.  
 

Clasic, interactiv 1 oră 

12.  Asistența socială ale persoanelor cu handicap- copii, tineri, adulti 

din România și modul de exercitare ale drepturilor beneficiarilor pe 

plan comunitar.  

 1 oră 

13.  Aspecte privind managementul  serviciilor publice si private 

furnizoare de servicii sociale- tendințe actuale pe plan național și cele 

din Spațiul Economic European.     
 

Clasic, interactiv 1 oră 

14.  Modalitățile de finanțare a prestațiilor și serviciilor de asistență 

socială din România- tendințe.     

 1 oră 

Bibliografie: 
 

I. Bibliografie principală 

1. Andorka R., „ Bevezetés a szociológiába” Aula Kiadó, Budapest, 1995 

2. Molnár M. „Szociálpolitikai és szociális jogi alapok”, Pécsi Tudományegyetem.. Állam- és 

Jogtudományi Kar. Továbbképző Szekció, 2006 

3. Szarka A. „Managementul financiar ale asigurărilor sociale din România în contextul 

integrării europene”, Editura Universitatea Oradea, 2016. 

4. Szarka A., „Asigurarea si protectia sociala”, Universitatea Oradea, 2003, 2004, 2008. 

II. Bibliografie suplimentară 

1. Ghinararu C.” Managementul Politicilor active de piata muncii sub impactul neofactorului        

informatic”, lucrare de cercetare stintiifica, I.N.C.S.M.P.S., 1999-2000. 

2. Ghinararu C, “Solidaritate, coeziune și securitate socială”,Editura Agora, București, 2002 

3. Tesliuc C.,M., Pop L., Tesliuc E., D.” Saracia si Sistemul de Protectie Sociala”, Editura 

Polirom, Bucuresti, 2001. 

4. Ciumas C., Dragos S.„ Asigurari generale si de viata” TODESCO SRL, Cluj-Napoca 2010. 

5. Bokros L., Székely L. „ Államháztartás” Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2007. 



6. Demografie si statistica sociala – ASE, Bucuresti 

7. Daianu D. – Transformarea ca proces real, IRLI, Bucuresti, 1996 

8. Varjan D .„Economie și politici sociale” Editura ASE, 2005 

9. Fazekas Emese, Kerekes Jenő, Péter György, Somai József ...„ Dicționar economic român-   

maghiar” RMKI – Kolozsvár 2005. 

10. Kant I. „ Antropologia din perspectiva pragmatică” Editura Antaios 2001. 

11. Bistriceanu Gh., D., Bercea F., Macovei E.,I. - „Lexicon de protecție socială, asigurări şi 

reasigurări”. Editura Karat, Bucuresti 1997. 

12. Gerencsér L. – „Ismerje meg a nyugdíjrendszert!” Editura Urbis Könyvkiadó, Budapest 2010. 

13. Frey M. „ Munkapiaci politikák” Corvinus Egyetem, Budapest, 2007. 

14. Manolescu Gh., colectiv – Politici economice – Concepte, instrumente, experiențe, Editura 

Economică, Bucuresti, 1997. 

15. Ehrenberg R., G., Smith R. „Korszerű munkagazdaságtan”, Panem kiadó Kft. Budapest 2003. 

16. Anghelache G., Belean P.„Finantele publice ale Romaniei” Editura economica, Bucuresti 

2003. 

17. Vacarel I., Politici economice si financiare de ieri si de azi, Editura Economica, Bucuresti, 

1996 

18. Codul Familiei, Codul Muncii, Constitutia Romaniei,Directive europene. 

19. Legislatia privind securitatea sociala, acte normative conexe – Editura Lumina lex 

20. Jorion Ph. „A kockáztatott érték” Panem Kft. Budapest 1999. 

21. Codul Familiei 

22. Codul Muncii  

23. Constitutia Romaniei 

24. Legea asistenței sociale din România 

25. Legislația specifică protecției persoanelor vârstnice 

26. Legislația specifică protecției persoanelor cu handicap 

27. Legislația specifică protecției copilului 

28. Legislația specifică privind strategiile naționale în domeniile securității sociale și al educației 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Conținutul disciplinei este în concordonță cu reglementările din domeniu astfel încât studentul să 

poată aplica în activitatea profesională cunoștințele dobândite în facultate. 

 

 

 

10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din 
nota 
finală 



10.4 Curs Prezentări proiecte 

 cunoştinţe pentru nota 5 – noțiuni de bază 

acceptabile si efectuarea de lucrări practice cu 

deficiente; 

 cunoştinţe pentru nota 6 – noțiuni de fond, dar 

si unele noțiuni suplimentare superficiale, 

efectuare neîngrijită a lucrării practice; 

 cunoştinţe pentru nota 7 – noțiuni de fond şi 

noțiuni suplimentare bune, efectuare bună a 

lucrării practice; 

 cunoştinţe pentru nota 8 – noțiuni de fond 

noțiuni suplimentare bune, efectuare corectă a 

lucrării practice; 

 cunoştinţe pentru nota 9 –noțiuni de fond, dar si 

unele noțiuni suplimentare remarcabile, 

efectuare corectă a lucrării practice; 

 cunoştinţe pentru nota 10 – toate noțiunile 

teoretice; efectuarea remarcabilă a  lucrării 

practice inclusive cele suplimentare. 

Colocviu 80% 

10.5 Seminar  Participarea activă la dezbateri Intervenţii la întrebările, 

discuţiile de la seminar  
20% 

10.6 Standard minim de performanţă: 
 cunoaşterea conţinutului cursurilor la nivelul ideilor esenţiale şi a noțiunilor de bază, dar și a unor 

noțiuni suplimentare, efectuarea  lucrărilor practice propuse; 

 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

01.10.2017 
 Conf. univ. dr. SZARKA ÁRPÁD         Conf. univ. dr. SZARKA ÁRPÁD 

 

 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de 

departament                     

…………………………….. 

 ……………………….

.  
 


