
 FIŞA DISCIPLINEI 
ANUL UNIVERSITAR  

1.Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

1.4 Domeniul de studii ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

   

2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei INTRODUCERE ÎN POLITICI SOCIALE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Adrian Dan /Prof.univ.dr. Florin Lazăr 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Anca Mihai 

2.4 
Anul de studiu 
2019-2020 II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Obligatoriu 

         

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

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 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 10 

Examinări 2 

Alte activităţi  1 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite  5 

4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 
Cunoștințe minimale privind rețeaua de asistență socială si beneficii si servicii sociale, acumulate 
la cursurile din anul I de studii. 

4.2 de competenţe 
Bune capacități de analiză, sinteză și integrare a noilor informații, precum și abilități de 
prezentare și susținere orală a acestora. 

        
 

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a cursului   

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

Este de preferat ca seminarul să se desfășoare într-o sală în care mesele și scaunele pot fi 
rearanjate pentru a permite lucrul în echipă.  

6. Competenţele specifice acumulate  

Competențe 
profesionale 

Analiza, explicarea şi interpretarea adecvată a problemelor, programelor și politicilor sociale din România în 
context european (ECE, SEE, UE) si internațional (OECD). 
 

Competențe 
transversale 

Formarea unei atitudini pozitive și a unor competențe adecvate faţă de combaterea problemelor sociale; 
Dezvoltarea abilităţii de a gândi strategic, la nivel macro în sfera protecției sociale. 



 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Tema 1. Politici sociale – definiție, sursele bunăstării individuale; surse de finanțare 
ale politicior sociale 

Tema 2. Istoricul implicării statului în politicile sociale 

Tema 3. Regimurile bunăstării / Limite în producerea bunăstării / Modele de justiție 
socială 

Tema 4. Tipologii ale statelor bunăstării. Compararea diferitelor tipuri de state ale 
bunăstării 

Tema 5. Asigurări sociale  

Tema 6. Analiza sistemului de asigurări sociale de sănătate 

Tema 7. Sărăcia – tipuri, cauze, măsurare 

Tema 8. Sărăcia – teorii explicative 

Tema 9. Excluziune socială / Cetățenia 

Tema 10. Politicile sociale din România în perioada socialistă 

Tema 11. Politicile sociale din România de după 1989 

Tema 12. Viitorul politicilor sociale 1 

Tema 13. Viitorul politicilor sociale 2 

Tema 13. Analiza sistemului capitalist al bunăstării 

 

 
Metode de învăţare 
activă 
(expunere didactică, 
dezbatere, 
prezentări  
exerciții individuale 
și de grup) 

 

BIBLIOGRAFIE selectivă 
În limba română : 

* Lazar, F Introducere in politici sociale comparate. Analiza sistemelor de asistenta sociala, Polirom, Iasi, 2010. 
* Lewis, Oscar: Copiii lui Sanchez, Ed. Univers, 1978. 
* Nozick, Robert: Anarhie, stat și utopie,  Ed. Humanitas, 1997 
* Pop L. M. (coord) – 2002 -  Dicţionar de politici sociale, Editura Expert, Bucureşti 
* Pop,  uana Miruna, 2005, Politici sociale. Elemente de teorie, analiză și evaluare a politicilor sociale, Editura Economica . 
* Pop,  ., Teşliuc, C.M., şi Teşliuc, E.D., - Sărăcia şi sistemul de protecţie socială – Editura Polirom, Iaşi, 2001 
* Preda, M, 2002, Politica sociala romanească: între sărăcie si globalizare, Polirom, Iasi 

* Preda, Marian (coord.), 2009, Riscuri si inechitãti sociale în România. Raportul Comisiei Prezidentiale pentru Analiza 
Riscurilor Sociale si Demografice. Polirom. Iași. 
* Teșliuc, E., Grigoraș, V., Stănculescu, M. (2015) Studiu de fundamentare pentru Strategia naționala privind incluziunea 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei  

Asimilarea de către studenți a cunoștințelor necesare pentru a înțelege cauzele apariției 
politicilor sociale ca modalități de rezolvare/ ameliorare a unor probleme sociale la nivel central 
și local, precum și modul în care s-a constituit și funcționează sistemul de protecție socială în 
sistemele de politici sociale occidentale și în România. 

7.2 Obiectivele specifice  În predarea acestei discipline se vor avea in vedere mai multe perspective: 
• Perspectiva subsidiarității, pentru a se înțelege complementaritatea dintre funcțiile instituțiilor 
centrale și a celor locale în protecția socială a cetățenilor. 
• Perspectiva comparativă, pentru a se înțelege diferențele dintre modelele de politici sociale 
dezvoltate în diferite state la un moment dat precum și semnificațiile (cauzele și implicațiile) 
acestor diferențe, raportându-se de fiecare dată situația concretă din România la aceste modele. 
• Analiza (folosind schema cauzală și funcțională) unor probleme sociale concrete și a politicilor 
sociale de ramură. Vor fi analizate (și) situații concrete – probleme sociale și politicile sociale de 
rezolvare a lor, pentru a facilita înțelegerea structurii și funcțiilor subsistemelor sistemului de 
protecție socială și distribuirea responsabilităților pe axa central-local. 



sociala si reducerea saraciei 2015-2020. București.  
*Zamfir, C., Zamfir, E., (coord.), 1995, -, "Politici Sociale - România în context european", Bucuresti, Alternative. 
* Zamfir, C. (coord.), 1999, "Politici Sociale în România ’90 – ‘98", București, Editura Expert. 

În limba engleză : 
* Barr, N, 1998 – The Economics of the Welfare State – Stanford University Press. 
* Deacon, Bob, 2007, Global Social Policy and Governance, Sage Publications. 
* Esping-Andersen, G., 1990 - The Three Worlds of Welfare Capitalism -  Cambridge, Polity Press. 
* Jones, Catherine, 1993, New perspectives on the welfare State in Europe, Routledge. 
* Marshall, T. H., 1950 – Citizenship and Social Class – reprinted, 1992– Pluto Press, Chicago. 
* Mishra, R., 1999 – Globalization and The Welfare State – Edward Elgar, Cheltenham, UK. 
* Pierson, Christopher, 1991, Beyond the Welfare State?, Polity Press. 
* Starke, Peter, 2006, The Politics of Welfare State Retrenchment: A Literature Review, Social Policy & Administration, vol. 40. 
* Titmuss, R., 1974, Social Policy, London, Allen and Unwin. 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Cum impartim “Prajitura” bugetara? (structura bugetului, pe categorii) 
2. În ce model de stat al bunăstării se încadrează România?  
3. Drepturi și obligații cetăţeneşti în România.  
4. Exercițiu de aplicare a metodei normative pentru calcularea minimului de trai.  
5. Crează politicile sociale dependenţă şi delăsare? 
6. Excluziunea socială și grupuri sociale excluse. Exemple. 
7. Tendințe și direcții de evoluție ale politicilor sociale: globalizarea politicilor sociale.  
 

Metode de stimulare, 
dezbatere, 
maieutică, 

brainstorming, studii 
de caz, referate și 

recenzii 

 

Bibliografie selectivă 
* Barbalet, J. M, (1998), Cetăţenia, Ed. DU Style, p 56-136. 
* Cowen T., (2002) Does The Welfare State Help The Poor?, Social Philosophy & Policy Foundation. 
* Ferrera, M. (1996) “The ’Southern Model’ of Welfare in Social Europe”, în Journal of European Social Policy, Vol.6, No. 1: 7-37. 
* Leibfried, S. (1993) - Towards a European welfare state? , in Jones, C. (ed.), 1993 - New perspectives on the welfare state in 
Europe, Routledge, Londra.  
* Lewis, O., (1978). Copiii lui Sanchez, Ed. Univers. 
* Myles, J; Quadagno, J (2002) Political theories of the welfare state, Social Service Review. 
* Nozick, R. (1997) Anarhie, stat si utopie, Ed. Humanitas, p. 5-34 (Cuvânt înainte de Mircea Dumitru). 
* Preda, M. (2002) Politica socială românească – între sărăcie şi globalizare, Ed. Polirom, Iasi.  
* Starke, P. (2006) The Politics of Welfare State Retrenchment: A Literature Review, Social Policy & Administration, vol. 40. 
* Swank, D (2005). Globalisation, Domestic Politics, and Welfare State Retrenchment in Capitalist Democracies în Social Policy & 
Society 4:2, p. 183–195. 

 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 
Examen Examen oral 50% 

10.5 Seminar/laborator 
Referate, eseuri, proiecte etc. Teste grilă, participare la activitățile de 

seminar 
(30% + 20%) 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază. Obținerea notei 5 (minimum) la fiecare dintre tipurile 
de evaluări 

 
Data completării   Semnătura titulari curs  Semnătura titulari seminar 
01 Oct. 2019 
 

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

Metoda de predare, atât la curs cât și la seminar, este orientată spre identificarea și înțelegerea unor probleme sociale specifice 
astfel încât absolvenții să fie pregătiți atât teoretic/epistemic, cât și practic de a analiza, interpreta și implementa adecvat diferite 
soluții la problemele sociale existente, în acord cu practicile curente dar și inovativ. 
 



ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
 
b. Evaluare – mărire de notă 
 

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

10.4 Curs Examen Examen oral 50% 

10.5 Seminar/laborator 
 

Referate, eseuri, proiecte etc. 
Teste grila, participare la 
activitățile de seminar 

(30% + 20%) 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază. Obținerea notei 5 (minimum) la fiecare dintre tipurile 
de evaluări 

Data completării Semnătura titulari curs Semnătura titulari seminar 

01.10.2019 ......................... ......................... 
 
 
c. Evaluare – restanţă 
 

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

10.4 Curs Examen Examen oral 50% 

10.5 Seminar/laborator Referate, eseuri, proiecte etc. 
Teste grila, participare la 
activitățile de seminar 

(30% + 20%) 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază. Obținerea notei 5 (minimum) la fiecare dintre tipurile 
de evaluări 

Data completării Semnătura titulari curs Semnătura titulari seminar 

01.10.2019 ......................... ......................... 
 



UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 
 

PROGRAMA ANALITICĂ 
 

Titulatura cursului        INTRODUCERE ÎN POLITICI SOCIALE 

 

Titular:  Conf.dr. Adrian DAN 
               Prof.dr.  Florin  AZĂR 

 

Număr credite  Număr de ore pe săptămână 2+1 Anul II 

 

Semestrul 1 

 

Condiţii obligatorii de participare:  
 
Minim 50% din orele de curs și seminar 
 

 

Obiective generale ale cursului: 
Asimilarea de către studenți a cunoștințelor necesare pentru a înțelege cauzele apariției politicilor sociale ca modalități de 
rezolvare/ ameliorare a unor probleme sociale la nivel central și local, precum și modul în care s-a constituit și funcționează 
sistemul de protecție socială în sistemele de politici sociale occidentale și în România.  
 
Obiective specifice ale cursului: 
În predarea acestei discipline se vor avea in vedere mai multe perspective: 
• Perspectiva subsidiarității, pentru a se înțelege complementaritatea dintre funcțiile instituțiilor centrale și a celor locale în 
protecția socială a cetățenilor. 
• Perspectiva comparativă, pentru a se înțelege diferențele dintre modelele de politici sociale dezvoltate în diferite state la 
un moment dat precum și semnificațiile (cauzele și implicațiile) acestor diferențe, raportându-se de fiecare dată situația 
concretă din România la aceste modele. 
• Analiza (folosind schema cauzală și funcțională) unor probleme sociale concrete și a politicilor sociale de ramură. Vor fi 
analizate (și) situații concrete – probleme sociale și politicile sociale de rezolvare a lor, pentru a facilita înțelegerea structurii 
și funcțiilor subsistemelor sistemului de protecție socială și distribuirea responsabilităților pe axa central-local. 
 

 

Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar:  

- prezentari  

- exercitii individuale si de grup 

- teste grila 
 

 

Evaluarea studenţilor 
 
Condiție de acceptare în examen: participarea activă la minim 50% din orele de curs și seminar 
 
Evaluarea finală se realizează oral, pe bază de discuții in grup. Se discută teme dintre cele predate la curs și dezbătute la 
seminarii și se notează intervențiile pozitive ale fiecărui student.  

 



Tematica cursului 

Tema 1. Politici sociale – definiție, sursele bunăstării individuale; surse de finanțare ale politicior sociale. 
 Conceptul de Politică Socială. Definire / accepțiuni 
 Bunăstarea – obiectiv al politicilor sociale 

 Argumente pentru bunăstare. / Argumente împotriva bunăstării. / Universalitate şi selectivitate în distribuţia 
bunăstării. / Redistribuţia bunăstării. / Diviziunea socială a bunăstării. / Strategia promovării egalităţii. 

 Sursele bunăstării individuale / Structurile producerii bunăstării / Structura veniturilor individuale 
 Surse de finanțare ale politicilor sociale / Indicatori la nivel naţional pentru caracterizarea politicii sociale 

 
Tema 2. Istoricul implicării statului în politicile sociale 

 Subsidiaritate 
 Factorii extinderii politicilor sociale 
 Explicaţia apariţiei statului bunăstării  
 Criza statelor bunăstării și soluțiile ieșirii din criză 
 Tipuri de beneficii sociale 

 
Tema 3. Regimurile bunăstării / Limite în producerea bunăstării / Modele de justiție socială 

 Modele / regimurile de asigurare a bunăstării (capitalist / socialist) 
 Teoria convergenței / divergenței statelor bunăstării 
 Economia de piaţă şi producerea bunăstării / Statul bunăstării fundat pe economia de piaţă 
 Statul bunăstării fundat pe economia socialistă / Economia socialistă şi producerea bunăstării 
  imitele pieței în producerea bunăstării  
 Modele de justiție socială 

 
Tema 4. Tipologii ale statelor bunăstării. Compararea diferitelor tipuri de state ale bunăstării 

 Tipologia lui Richard Titmuss 
 Tipologia lui Gøsta Esping-Andersen 
 Tipologia lui Stephan Leibfried 
 Tipologia lui Bob Deacon 
 Tipologia lui Ian Gough 
 Tipologia lui Ramesh Mishra 
 Tipologia lui Enzo Mingione 

 
Tema 5. Asigurări sociale  

 Asigurări sociale de pensii / sisteme de pensii 
 Asigurări sociale de sănătate 
 Asigurări sociale de șomaj 

 
Tema 6. Analiza sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 Vizionare si analiză de film – Sicko (2007), în regia lui Michael Moore 
 
Tema 7. Sărăcia – tipuri, cauze, măsurare 

 Definiţii ale sărăciei / sărăcia absolută / relativă/ subiectivă 
 Sărăcie vs. inegalitatea socială 
 Cauze ale sărăciei 
 Metodologii de determinare a pragului sărăciei. Măsurarea sărăciei 

 
Tema 8. Sărăcia – teorii explicative 

 Stratificarea socială și diviziunea socială 
 Probleme sociale 
 Teorii asupra sărăciei. 

 
Tema 9. Excluziune socială / Cetățenia 

 Excluziune socială şi marginalizare 
 Factori ai excluziunii sociale 
 Tipuri de excluziune socială 
 Politici și programe de incluziune socială 
 Cetățenia (T.H. Marshall) socială/ civilă, politică 
 Cetățenia industrială / corporatistă 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Titmuss
https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B8sta_Esping-Andersen
http://www.e-elgar.com/shop/welfare-states-construction-deconstruction-reconstruction
https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Deacon
http://personal.lse.ac.uk/goughi/
http://www.e-elgar.com/shop/globalization-and-the-welfare-state
http://www.eolss.net/sample-chapters/c11/E1-17-06.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Sicko
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Humphrey_Marshall


Tema 10. Politicile sociale din România în perioada socialistă 
 Fundamentele economice ale politicilor sociale socialiste 
 Fundamentele politice si sociale ale politicilor sociale socialiste 
 Politicile în sfera educației 
 Politicile în sfera sănătății 
 Politicile în sfera forței de muncă 
 Politicile în sfera locuirii 

 
Tema 11. Politicile sociale din România după 1989 

 Etapele politicii sociale în perioada de tranziție  
 Politicile sociale reparatorii 
 Riscuri și inechități sociale în România 
 Politici sociale sectoriale în România 

 
Tema 12. Viitorul politicilor sociale 1 

 Globalizarea politicilor sociale și a problemelor sociale 
 Schimbările climatice 

 
Tema 13. Viitorul politicilor sociale 2 

 Noua criză a statului bunăstării 
 Direcţii ale reformei statului bunăstării 
 A treia cale (A. Giddens)  
 Reforme tehnice ale sistemului bunăstării 

 
Tema 14. Analiza sistemului capitalist al bunăstării 

 Vizionare și analiză de film – Capitalism – A love story? (2009), în regia lui Michael Moore 

 

 

Bibliografie 
 

În limba română: 
 
* Barbalet, J. M, Cetăţenia, Ed. DU Style, 1998 
* Lazar, F. Introducere in politici sociale comparate. Analiza sistemelor de asistență socialî, Polirom, Iași, 2010. 
*  azăr, F. 2015, Patimile asistenței sociale din România. Tritonic, București. 
* Lewis, Oscar, 1978, Copiii lui Sanchez, Ed. Univers,. 
* Mărginean, I., 1994, Politica socială și economia de piață în România, Centrul de informare si documentare economică, București. 
*Mărginean I, 2000, Economia politicilor sociale, Editura Ars Docendi, Bucureşti 
* Pop L. M., 2005, Politici Sociale, Editura Economică,  Bucureşti  
* Pop L. M. (coord.), 2002, Dicţionar de politici sociale, Editura Expert, Bucureşti 
* Pop,  ., Teşliuc, C.M., şi Teşliuc, E.D., 2001, Sãrãcia şi sistemul de protecţie socialã – Editura Polirom, Iaşi 
* Preda, M, 2002, Politica socială românească: între sărăcie și globalizare, Polirom, Iași 
* Preda, M. (coord.), 2004, Sistemul de asigurări de pensii în România - probleme majore şi soluţii - (ediţie bilingvă, română- engleză) 
Institutul European din România, Bucureşti 
*Preda, M., 1998, Grupuri sociale excluse/ ignorate de politicile sociale în România, în Politici sociale în România:1990-1998- Zamfir, 
C. (Coord.), Ed. Expert, București 
* Zamfir, C., Zamfir, E., (coord.), 1995, Politici sociale - România în context european, București, Alternative 
* Zamfir, C. (coord.), 1999, Politici Sociale în România ’90 – ‘98, București, Editura Expert 
 

În limba engleză 
 
* Barr, N, 1998 – The Economics of the Welfare State – Stanford University Press 
* Bottomore, T., 1992 – Citizenship and Social Class, Forty Years On – Pluto Press, Chicago 
* Deacon, Bob, 2007, Global Social Policy and Governance, SagePublications 
* Deacon, Bob, 1993, Developments in East European Social Policy, în Jones, Catherine, (editor) "New perspectives on the welfare 
state in Europe", Routledge, 1993. 
* Esping-Andersen, G., (editor), 1996 – Welfare States in Transition: National Adaptation in Global Economies – Sage, London 
* Esping-Andersen, G., 1990 - The Three Worlds of Welfare Capitalism -  Cambridge, Polity Press. 
* Esping-Andersen, G, 1999 – The social foundations of postindustrial economies, Oxford University Press 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens
https://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism:_A_Love_Story


*George, V. si Taylor-Gooby, P., 1996 – European Welfare Policy: Squaring the Welfare Circle – Macmillan, London  
* Goodin, Robert E.; Headey, B.; Muffels R. si Dirven, H.-J., 1999 – The Real Worlds of Welfare Capitalism -  Cambridge University 
Press, Cambridge 
*Jones, Catherine, 1993, "New perspectives on the welfare State in Europe", Routledge. 
* Kennett, Patricia (coord.) A handbook of comparative social policy, Ed Edward Elgar Publishing inc, 2004. 
* Marshall, T. H., 1950 – Citizenship and Social Class – reprinted, 1992– Pluto Press, Chicago 
* Marshall, T. H., 1975 - Social Policy in Twentieth Century- Hutchinson University Library, London 
* Mishra, R., 1999 – Globalization and The Welfare State – Edward Elgar, Cheltenham, UK 
* Marshall, T.H., 1975, "Social Policy in the Twentieth, Century", London, Hutchinson Education. 
* Murray, Ch., 1990 – The emerging British Underclass – the IEA Health and Welfare Unit 
* Pierson, Christopher, 1991, Beyond the Welfare State?, Polity Press. 
*Thane, Pat, 1982, The Foundations of the Welfare State, Longman. 
*Titmuss, R., 1958, "Essays on the Welfare State", London, Allen and Unwin. 
*Titmuss, R., 1974, "Social Policy", London, Allen and Unwin. 

 

Tematica seminariilor 
 
1. Cum impartim “Prajitura” bugetara? (structura bugetului, pe categorii) 
2. Pornind de la  taxonomiile (clasificarile) statului bunastarii in ce model se incadreaza Romania?  
3. Drepturi si obligatii cetăţeneşti în România.  
4. Exercitiu de aplicare a metodei normative pentru calcularea minimului de subzistenta si a minimului decent de trai. 
 Exercitii privind distribuirea si redistribuirea resurselor, masurarea inegalitatii sociale si semnificatia coeficientului Gini.  
5. Crează politicile sociale dependenţă şi delăsare? 
6. Excluziunea sociala si grupuri sociale excluse. Exemple de grupuri sociale excluse şi de tipuri de excluziune. 
7. Tendinte si directii de evolutie ale politicilor sociale: „europenizarea” si globalizarea politicilor sociale. 

 

Bibliografie 

 Nozick, Robert: Anarhie, stat si utopie,  Ed. Humanitas, 1997- p. 5-34 (Cuvânt înainte de Mircea Dumitru) 

 Preda, Marian (2002) Politica socială românească – între sărăcie şi globalizare, Ed. Polirom, Iasi.  

 Esping–Andersen, Gosta (1999) Social Foundations of Postindustrial Economies, Cap. 5:  Comparative Welfare 
Regimes Re-Examined, p 73-91. 

 Ferrera, Maurizio. (1996) “The ’Southern Model’ of Welfare in Social Europe”, în Journal of European Social Policy, 
Vol.6, No. 1: 7-37. 

 Myles, John; Quadagno, Jill (2002) Political theories of the welfare state, Social Service Review  

 Abrahamsson, Peter (1999) The Welfare Modelling Business, Social policy & Administration, vol. 33.  
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Calendar cursuri și seminarii - Introducere în politici sociale 
2019-2020  

Data 
curs 

Tema curs Data 
seminar 

Tema seminar  

1-6 
oct. 

Introducere, prezentare curs/sem. Politici sociale – definiție, 
sursele bunăstării individuale; surse de finanțare a p.s. 

 Introducere  

7-13 
oct. 

Tipuri de beneficii sociale, subsidiaritate. Istoricul implicării 
statului în PS, criza SB și soluțiile ieșirii din criză; factorii 
extinderii PS. 

  

14-20 
oct. 

 imitele pieței în producerea bunăstării; modele de justiție 
socială 

 Împărțirea prăjiturii bugetare  
Preda, cap.1 
Pop-cap.1 
 azăr-cap.1 

21-27 
oct. 

Tipologii ale statelor bunăstării – Titmuss, Esping-Andersen, 
Liebfried, Deacon, Gough, Mingione 

  

28 
oct.-3 
noi. 

Asigurări sociale – pensii 
Asigurări sociale de sănătate și șomaj 

 Tipologii/ modele de politici sociale 
Preda cap.1-p.2 
Pop cap.7 
Lazar-cap.3 

4-10 
noi. 

Film – Sicko   

11-17 
noi. 

Sărăcia – tipuri, cauze, măsurare  Asigurări sociale 
Pop cap.5/6? Mărginean în Zamfir & Zamfir -cap.5; 
Legea pensiilor 263/2010 

18-24 
noi. 

Test 1;  
Sărăcia – teorii explicative  

  

25 noi. 
– 1 
dec.  

Excluziune socială; cetățenia  Sărăcie și excluziune socială 
Preda, cap.6, 10, 
Zamfir & Zamfir, cap.4 
Legea 416/2001-VMG 

2-8 
dec. 

Politicile sociale din România în socialism   

9-15 
dec. 

Politicile sociale din România de după 1989  Politici sociale in Romania, Zamfir, 1999-cap.1-6 
Preda/ CPARSD, 2009 – intro+concluzii 

16-22 
dec. 

Viitorul politicilor sociale – globalizare, schimbările climatice, 
criza 

  

6-12 
ian. 

Test 2; Viitorul politicilor sociale –continuare Recapitulare / 
feedback 

 Globalizarea politicilor sociale 
Preda – cap.11 
Deacon 
 

13-18 
ian. 

Film-Capitalism – A love story?   

 


