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I. Informaţii de identificare a cursului 

Facultatea: Drept şi Ştiinţe Sociale 

Catedra: Ştiinţe socio-umane şi asistenţă socială 

Domeniul general de studiu: 33 Asistenţă socială 

Domeniul de formare profesională la ciclul I: 33 Asistenţă socială 

Denumirea specialităţii: asistenţă socială 

Statutul: unitate de curs, parte componentă a modului 

 

Administrarea unităţii de curs: 

a) studii cu frecvenţă la zi 

Codul unităţii de 

curs 

Credite 

ECTS 

Total 

ore 

Repartizarea orelor 
Forma de 

evaluare 

Limba de 

predare Curs Sem. Lab. 
L. 

ind. 

 

 

3 90 

 

30 15  45 Examen 

combinat 

Româna  

b) secţia cu frecvenţă redusă 

Codul unităţii de 

curs 

Credite 

ECTS 

Total 

ore 

Repartizarea orelor 
Forma de 

evaluare 

Limba de 

predare Prel. Sem. Lab. 
L. 

ind. 

 

 

3 18 

 

8 10 -  Examen 

combinat 

Româna  

 

 

II. Informaţii referitoare la cadrul didactic: 

Numele, prenumele titularului cursului: Gheorghe Neagu  

Gradul ştiinţific: doctor în istorie 

Tel.: 069224522 

e-mail: neagu.gheorghe@gmail.com 

 

III. Integrarea cursului în programul de studii 

 Abordarea problematicii familiei şi copilului din perspectivă sociologică este indispensabilă 

pentru asistenţii sociali: 

- fără o viziune sociologică asupra genezei şi evoluţiei problemelor sociale este de neînchipuit 

identificarea adecvată a tehnicilor de intervenţie socială din perspectiva asistenţei sociale; 

mailto:neagu.gheorghe@gmail.com
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- fără o abordare sistemică a problemelor sociale cu care se confruntă familia şi copii este 

imposibil de realizat harta socială a comunităţilor deservite de către asistenţii sociali; 

- fără dimensiunea sociologică holistă problemele sociale cu care se confruntă instituţia familiei 

şi copii nu pot fi listate/clasificate, lucru absolut necesar pentru asistenţa socială; 

- orientarea spre reformarea societăţii din perspectiva integrării în Uniunea Europeană presupune 

creşterea importanţei investigaţiilor empirice de factură sociologică în elaborarea proiectelor de  

intervenţie socială, orientate spre depăşirea disfuncţiilor acestei instituţii sociale. 

Către semestrul III de învăţământ studentul cunoaşte conceptele fundamentale ale 

sociologiei generale, elementele esenţiale ale metodologiei investigaţiilor sociologice empirice , 

studiate în semestrul II. O importanţă deosebită în crearea premiselor favorabile pentru realizarea 

obiectivelor unităţii de curs în cauză o are cunoaşterea următoarelor concepte: instituţie socială; 

grup social; sistem social; proces social etc. 

Scopul principal al unităţii de curs rezidă în studierea aprofundată a realităţii sociale a 

instituţiei familiei şi formarea deprinderilor de realizare a investigaţiilor empirice, necesare 

pentru valorificarea adecvată a rezultatelor cercetărilor în activitatea curentă a asistentului social.  

 Studierea problematicii unităţii de curs creează premise favorabile pentru sesizarea 

adecvată a celeilalte componente a modulului: asistenţa socială a familiei şi copilului. 

 

IV. Competenţe prealabile: 

- să cunoască  fundamentele teoretice ale sociologiei; 

- să cunoască temeinic terminologia sociologică în general; 

- să cunoască metodologia sociologiei generale; 

     - să aibă capacitatea de interpretare a unui text  de sociologie; 

      - să fie capabil să aplice principiile, metodele, tehnicile şi procedeele  metodologice în 

investigarea realităţii sociale; 

    - să deţină capacitatea de evaluare adecvată a evenimentelor social-politice, economice, 

ideologice, culturale; 

- să aibă capacitatea de sinteză a activităţilor publice într-un cadru social concret; 

 

V. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului: 

1. Competenţe la nivel de cunoaştere 

La nivel de cunoaştere şi înţelegere studentul trebuie: 

-  să identifice specificul şi esenţa obiectului de studiu al unităţii de curs în cauză, coraportul ei 

cu alte ştiinţe; 

 - să cunoască  etapele principale de dezvoltare, conceptele şi paradigmele principale cu care 

operează sociologia familiei şi a copilăriei; 



5 

 

 - să identifice dimensiunile abordării sociologice a familiei şi copilului (în calitate de grup 

social); 

 - să recunoască manifestările realităţii sociale a instituţiei familie  din perspectiva relaţiilor 

complexe dintre subsistemul familiei şi sistemul societal; 

 - să definească realitatea socială a instituţiei familiei din perspectiva  principalelor paradigme 

sociologice; 

 - să cunoască regulilor de utilizare a metodelor şi tehnicilor adecvate  cercetărilor empirice în 

domeniu. 

 

2. Competenţe la nivel de înţelegere şi aplicare: 

 

- să explice esenţa conceptelor cu privire la realitatea socială a instituţiei familiei; 

- să utilizeze metodele şi tehnicile adecvate problematicii diverse a sociologiei familiei şi 

copilăriei; 

- să utilizeze corect  terminologia sociologiei familiei şi a copilăriei  în expunerea principalelor 

probleme    teoretice şi practice; 

- să dobîndească deprinderi de cercetare a realităţii sociale  a familiei şi copilului (în calitate de 

grup social); 

- să fie capabil să analizeze influenţa factorilor economici, politico-ideologici şi de altă natură 

asupra familiei; 

- să dobîndească deprinderi de identificare şi înţelegere a factorilor extrinseci familiei (de natură 

economică, morală etc.), care    conduc la disfuncţia  acesteia; 

- să explice ipostazele ( situaţiile) ce pot să apară între subsistemul familiei şi sistemul  societal 

în procesul integrării în Uniunea Europeană; 

- să evalueze datele investigaţiilor empirice din domeniul sociologiei familiei; 

- să   formuleze proiecte de    depăşirea a problemelor sociale cu care se confruntă această 

instituţie socială; 

- să dobîndească deprinderi de  aplicare în  practică a  cunoştinţelor teoretice în vederea 

rezolvării unor  situaţii din viaţa comunităţilor urbane şi rurale. 

 

3. Competenţe la nivel de integrare: 

 

-  să achiziţioneze deprinderi de  identificare a discrepanţelor, nepotrivirilor ce există între 

instituţia familiei şi exigenţele vieţii sociale; 
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- să dobîndească deprinderi de identificare, evaluare şi soluţionare a problemelor sociale cu care 

se confruntă familia şi copii; 

- să consolideze   capacităţile de efectuare a  cercetărilor ştiinţifice în diverse domenii ale 

sociologiei familie şi a copilăriei; 

- să dezvolte capacităţile de identificare a importanţei crescînde a sociologiei familie în 

activitatea asistentului social; 

- să consolideze abilităţile de proiectare a dezvoltării sociologiei familiei şi a copilăriei în 

contextul integrării europene.  

 

VI. Finalităţile cursului: 

- la finele unităţii  de curs se estimează că studentul va fi capabila să  conceapă societatea 

ca un întreg funcţional, în cadrul căruia toate componentele interacţionează şi se 

ajustează reciproc; 

- va fi capabil să identifice locul şi funcţiile familiei în cadrul sistemului social global, a 

multiplelor relaţii de intercondiţionare dintre subsistemul familiei şi celelalte componente 

ale vieţii sociale; 

- va fi capabil să identifice dificultăţile, riscurile şi nevoile familiei şi copilului şi 

modalităţile de valorificare a datelor cercetărilor sociologice empirice în elaborarea  

proiectelor de intervenţie; 

- va fi capabil să utilizeze metodele şi tehnicile de cercetare ştiinţifică a realităţii sociale a 

familie; 

- va demonstra eficienţa modului de învăţare prin intermediul unui proiect de cercetare în 

domeniul sociologiei familiei; 

- va demonstra cunoaşterea temeinică a realităţii sociale a familiei prin capacitatea de a 

realiza analize critice ale raportului dintre subsistemul familiei şi sistemul societal; 

- va conştientiza  necesitatea de a se raporta permanent la contextul social atunci cînd se 

pune problema înţelegerii genezei problemelor sociale cu care se confruntă familia şi 

copii şi aplicarea corecte a principiilor metodologice de soluţionare a acestora.. 

 

VII. Calendarul de desfăşurare a cursului (secţia cu frecvenţă la zi) 
 

a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la curs / prelegeri  

№ Tema Nr. de 

ore 

1. Obiectul de studiu şi problematica cursului 4 
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2. Instituţia familiei   între schimbare şi stabilitate 

 

2 

3. Profilul familie moldoveneşti contemporane (viziune de ansamblu) 

 

2 

4. Comportamentul demografic al familiei moldoveneşti contemporane 

 

4 

5. Adaptarea familiei tinere la realitatea economico-socială din Republica Moldova 4 

6. Funcţia educaţională a familiei în contextul schimbărilor sociale 2 

7. Violenţa în familie asupra femeii 2 

8. Disoluţia cuplului şi efectele acestui proces asupra copiilor. 

 

2 

9. Copiii în situaţie de risc. 6 

10. Copii în conflict cu legea 2 

 Total 30 

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminar 

№ Tema Nr. De 

ore 

1. Familia moldovenească între modelul tradiţional şi modernitate/postmodernitate 2 

2. Funcţia educaţională a familiei moldoveneşti în contextul schimbărilor sociale 
 

2 

3 Costurile sociale ale migraţiei părinţilor peste hotare 2 

4. Portretul sociologic al copiilor Moldovei 2 

5. Copii în situaţie de risc 2 

6. Tipologia familiilor şi grupurilor de copii din localităţile de origine ale 

studenţilor 

4 

7. Particularităţi metodologice în studierea familie şi copilului 1 

 Total 15 

 

 

 

Calendarul de desfăşurare a cursului (secţia cu frecvenţă redusă)  
 

a)Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la curs / prelegeri  

 

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminar 

№ Tema Nr. De 

№ Tema Nr. De 

ore 

1. Obiectul de studiu şi problematica sociologiei familiei 2 

2. Profilul familiei moldoveneşti contemporane 4 

3 Metodologia realizării cercetărilor empirice în domeniul sociologiei familiei 2 

 Total 8 
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ore 

1. Funcţia reproductivă a familie moldoveneşti în contextul schimbărilor sociale 2 

2. Adaptarea familiei la realitatea economico-socială din ţară 2 

3. Impactul migraţiei adulţilor asupra copiilor şi bătrînilor rămaşi singuri acasă 2 

4. Portretul sociologic al copiilor Moldovei 2 

5. Tipologia familiilor şi grupurilor de copii din localitatea de origine a studenţilor 2 

 Total 10 

 

VIII. Conţinuturi 

 

Tema nr.1. Obiectul de studiu şi problematica sociologiei familiei 

 

1. Obiectul de studiu şi problematica cursului 

2. Definiţii ale familiei 

3. Tipuri de familie 

4. Funcţiile familiei. 

5. Perspective şi teorii sociologice asupra familiei 

 

 

Tema nr. 2. Instituţia familiei între schimbare şi stabilitate 

1. Familia tradiţională 

2. Familia modernă.  

3. Familia contemporană.  

4. Critica „familie standard” şi stilurile alternative. 

5. Sociologia familiei postmoderne. 

 

Tema nr. 3. Profilul familiei moldovene;ti contemporane 

                     

1. Factorii principali care generează evoluţia instituţiei familiei de la tradiţionism spre 

modernism şi postmodernism. 

2. Caracteristici fundamentale ale familiei moldoveneşri. 

3. Profilul familiei moldoveneşti în baza studiului empiric realizat de IDIS Viitorul (2007, 

publicat în 2008). 

4. Atitudinea tineretului studios faţă de instituţia familiei. 

 

 

Tema nr.4. Comportamentul demografic al familiei moldoveneşti contemporane. 

1.Tendinţe demografice pentru perioada 1990-2014 
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2.Comportamentul demografic sub aspect teritorial 

3.Factorii de influenţă asupra stării demografice 

4.Comportamentul demografic şi sistemul de protecţie socială. 

5.Politici publice orientate spre îmbunătăţirea comportamentului demografic al famililor. 

 

Tema nr.5. Tema.  Adaptarea familiei tinere la realitatea economico-socială din Republica 

Moldova     

1.Construirea unui model teoretic al procesului de adaptare a familiei la tranziţia la economia de 

piaţă.  

2.Adaptarea familiei tinere la realitatea 9conomic-socială din Republica Moldova (rezultatele unor 

studii empirice). 

 

Tema nr. 6. Funcţie educaţională a familiei în contextul schimbărilor sociale. 

1.Sistemul valoric al familiei moldoveneşti contemporane. 

2. Realizarea funcţiei educaţionale de către familia moldovenească contemporană. 

 

Tema nr. 7. Violenţa în familie asupra femeii 

1.Fenomenul violenţei (intra)familiale în lume şi în Republica Moldova. 

2. Violenţa în familie asupra femeii. 

3. Prevenirea violenţei (intra)familiale şi rolul asistentului social în acest proces. 

Tema nr.8. Disoluţia cuplului şi consecinţele acestui proces asupra copiilor 

1.Factorii care generează disoluţia cuplului. 

2. Efectele disoluţiei cuplului asupra copiilor. 

3. Rolul asistentului social în diminuarea consecinţelor negative ale divorţului asupra copiilor.  

Tema nr.9. Copii în situaţie de risc 

1. Obiectul de studiu şi problematica sociologiei copilăriei. 

2.Factorii care generează  fenomenul „copii în situaţie de risc” 

3..Copiii – victime ale violenţei şi neglijării  

4.Copii instituţionalizaţi 

5.Copii cu dizabilităţi 

6.Copii lăsaţi fără îngrijire de părinţii care muncesc în străinătate 

7. Alţi copii excluşi social 
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IX. Activităţi de lucru individual: 

 

Nr. 
Sarcini pentru învăţămînt cu frecvenţă la zi / învăţămînt cu frecvenţă redusă 

Nr. de 

ore zi f/r 

1. Obiectul de studiu şi problematica unităţii de curs 

- să sesizeze specificitatea dimensiunii sociologice a abordării familiei şi 

copilului; 

- să identifice problematica unităţii de curs; 

-să identifice domeniile de cercetare ale unităţii de curs; 

- să descrie funcţiile unităţii de curs, identificînd domenii de valorificare de 

către asistentul social a rezultatelor investigaţiilor sociologice empirice; 

- să sesizeze principalele probleme sociale care pot fi soluţionate şi cu 

aportul investigaţiilor empirice de factură sociologică; 

- să determine locul unităţii de curs în formarea   profesională iniţială şi 

continuă a asistentului social; 

- să definească instituţia familiei; 

- să analizeze cîteva definiţii ale familiei, sesizînd elementele comune şi 

specifice ale acestora; 

- să identifice particularităţile familiei în calitate de comunitate umană 

specifică; 

- să identifice caracteristicile specifice ale tipurilor de familie; 

- să caracterizeze funcţiile principale ale familiei; 

- să compare 2-3 puncte de vedere ale specialiştilor asupra funcţiilor familiei, 

argumentîndu-şi poziţia proprie; 

 4 / 10  

7.Rolul asistentului social în diminuarea fenomenului „Copii în situaţie de risc”. 

Tema nr.10.  Migraţia părinţilor peste hotare şi efectele acestui proces asupra socializării 

copiilor. 

1.Factorii favorizanţi ai migraţiei părinţilor peste hotare. Rolul asistentului social în neutralizarea 

unor „factori de împingere”. 

2. Impactul plecării părinţilor peste hotare asupra procesului de socializare a copiilor. 

3. Rolul asistentului social în diminuarea costurilor sociale ale migraţiei părinţilor peste hotare 

Tema nr.11. Copii în conflict cu legea 

1.Factorii ce generează criminalitatea în rîndul copiilor 

2.Caracteristica sociologică a criminalităţii minorilor. 

3.Resocializarea copiilor infractori. 

4. Prevenirea delincvenţei juvenile. 
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- să identifice esenţa perspectivei structural-funcţionaliste asupra framiliei; 

- să caracterizeze esenţa perspectivei interacţionist-simbolice asupra familiei; 

- să determine reperele principale ale teoriei conflictului în analiza familiei; 

- să identifice specificul teoriei schimbului social  în sociologia familiei; 

- să caracterizeze punctele-cheie ale perspectivei feministe asupra familiei; 

- să elucideze esenţa teoriei ciclului vieţii familiale. 

 

2.  Instituţia familiei între schimbare şi stabilitate 

- să identifice caracteristicile modelului tradiţional de familie; 

- să determine raportul dintre manifestările societăţii preindustriale şi 

caracteristicile modelului tradiţional de familie; 

- să caracterizeze raportul dintre revoluţia industrială şi evoluţia familiei; 

- să identifice principalele transformări ale familiei datorită modernizării; 

- să cunoască portretul sociologic al familiei contemporane; 

- să explice diversitatea de modele familiale din perspectiva contextului 

social; 

- să elucideze esenţa stilurilor alternative de viaţă; 

- să determine esenţa sociologiei familiei postmoderne. 

 

4 / 10 

3 Profilul familiei moldoveneşti contemporane 

- să identifice principalii factori care au influenţat evoluţia familiei 

moldoveneşti de la modelul tradiţional spre modernitate şi postmodernitate; 

- să identifice, în baza studiilor sociologice empirice, manifestările modelului 

tradiţional specifice familiei moldoveneşti; 

- să măsoare ponderea manifestărilor modelului tradiţional specific familiei 

moldoveneşti contemporane; 

- să identifice anumite caracteristici ale modelului modern în familia 

moldovenească contemporană; 

- să măsoare ponderea modernităţii în familia moldovenească contemporană; 

- să identifice caracteristici ale postmodernismului (în baza studiilor 

empirice) în familia moldovenească contemporană; 

- să măsoare, în baza studiilor sociologice empirice, ponderea 

postmodernismului, în familia moldovenească contemporană; 

- să elaboreze un eseu cu genericul „Familia moldovenească contemporană – 

de la modelul tradiţional spre modernitate şi postmodernitate”; 

4/8 
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- să explice influenţa caracteristicilor tradiţionale, moderne şi postmoderne 

ale familiei în procesul asistenţei sociale a acestei instituţii sociale. 

4 Comportamentul demografic al familiei moldoveneşti contemporane. 

- să identifice tendinţele evoluţiei demografice în perioada 1990-2013; 

- să determine particularităţile tranziţiei demografice a Republicii Moldova în 

comparaţiei cu statele Uniunii Europene; 

- să caracterizeze structura pe vîrste a populaţiei din perspectiva influenţei 

acesteia asupra diverselor procese sociale; 

- să elucideze particularităţile comportamentului demografic sub aspect 

teritorial; 

- să determine factorii care influenţează starea demografică; 

- să identifice rolul asistentului social în diminuarea influenţei negative a 

factorilor respectivi, în special, sănătatea reproducerii; 

- să elucideze evoluţia raportului dintre comportamentul demografic şi 

sistemul de protecţie socială; 

- să cunoască principiile de asigurare a securităţii demografice; 

- să identifice principalele acţiuni orientate spre  prevenirea vulnerabilităţii 

familiei şi copilului; 

- să identifice locul şi rolul asistentului social în implementarea acţiunilor 

respective; 

- să elucideze măsurile de îmbunătăţire a comportamentului reproductiv. 

4/8 

5 Adaptarea familiei tinere la realitatea economico-socială din Republica 

Moldova 

-să distingă două niveluri (macrosocial şi microsocial) în procesul de 

adaptare a familiei la realitatea economico-socială din Republica Moldova; 

-să identifice factorii protectivi în procesul de adaptare a familiei la realitatea 

economico-socială din ţara noastră; 

-să determine factorii de risc în procesul adaptării familiei la realitatea 

economico-socială; 

- să sesizeze ipotezele formulate în partea teoretică a cursului; 

- să identifice, în baza ipotezei generale, factorii cu riscuri de inadaptare sau 

adaptare dificilă; 

- să determine, în baza analizei datelor cercetărilor sociologice empirice, 

factorii care stimulează adaptarea familiei; 

4/8 
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- să identifice, în baza analizei investigaţiilor empirice,factorii frenatori ai 

procesului de adaptare; 

- să determine tipurile de familii, în funcţie de  gradul de adaptare la 

realitatea economico-socială din ţară; 

- să identifice factorii care pot fi minimalizaţi prin activitatea asistentului 

social în cazul familiilor tinere adaptate economic, dar neadaptate în plan 

familial; 

- să identifice factorii care pot fi minimalizaţi prin activitatea asistentului 

social în cazul familiilor tinere total neadaptate.    

6 Funcţie educaţională a familiei în contextul schimbărilor sociale. 

- să determine potenţialul educogen al familiei moldoveneşti contemporane; 

- să caracterizeze rolurile parentale în procesul de socializare a copiilor; 

- să identifice factorii care diminuează rolul familiei în educaţia copiilor; 

- să caracterizeze raportul dintre sistemul valoric al familiei şi modelul 

educaţional al acesteia; 

- să identifice rolul asistentului social în consolidarea capacităţii educaţionale 

a familiilor. 

4/8 

7  Violenţa în familie asupra femeii 

- să elucideze manifestările violenţei în familie asupra femeii în lume şi în 

societatea moldovenească; 

- să determine factorii care generează violenţa asupra femeii în societatea 

moldovenească; 

- să determine particularităţile metodologice ale studierii violenţei în familie 

asupra femeii; 

- să elaboreze portretul sociologic al agresorului în familie; 

- să elaboreze portretul sociologic al femeii agresate în familie; 

- să măsoare eficienţa măsurilor de protecţie a femeii agresate; 

- să elucideze măsurile de prevenire a violenţei în familie asupra femeii; 

- să identifice locul şi rolul asistentului social în sistemului de prevenire a 

violenţei asupra femeii. 

 

4/8 

8  Disoluţia cuplului şi consecinţele acestui proces asupra copiilor 

- să identifice factorii care generează disoluţia cuplului; 

- să listeze, în baza studiilor sociologice, factorii care conduc la disoluţia 

4/10 
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cuplurilor; 

- să determine particularităţile disoluţiei cuplurilor în mediul urban şi în 

mediul rural; 

- să identifice efectele divorţului asupra copiilor; 

- să determine rolul asistentului social în minimalizarea efectelor negative ale 

divorţului asupra copiilor; 

- să elucideze măsurile de prevenire a disoluţiei cuplului. 

9 Copii în situaţie de risc 

- să cunoască specificitatea sociologiei copilăriei; 

- să identifice cauzele şi condiţiile care conduc la vulnerabilitatea copiilor; 

- să determine cauzele violenţei în familie asupra copiilor; 

- să identifice formele de violenţă în familie asupra copiilor; 

- să determine rolul asistentului social în diminuarea violenţei asupra 

copiilor; 

- să identifice dimensiunile negative ale instituţionalizării copiilor;  

- să elucideze formele alternative instituţionalizării; 

- să elucideze portretul sociologic al copiilor cu dizabilităţi; 

- să identifice cauzele marginalizării sociale a unor grupuri de copii; 

- să identifice rolul asistentului social în incluziunea socială a copiilor în 

situaţie de risc. 

10/20 

10 Migraţia părinţilor peste hotare şi efectele acestui proces asupra 

socializării copiilor. 

- să clasifice factorii „de împingere” a părinţilor peste hotare; 

- să elucideze nuanţat efectele migraţiei părinţilor peste hotare; 

- să determine, în baza studiilor sociologice empirice, nevoile specifice ale 

copiilor rămaşi singuri acasă; 

- să elucideze acţiunile întreprinse în vederea neutralizării consecinţelor 

negative ale plecării părinţilor peste hotare asupra copiilor; 

- să identifice rolul asistentului social în minimalizarea acestor efecte 

4/10 

11 Copiii în conflict cu legea 

- să clasifice factorii care generează infracţionalitatea în rîndul copiilor; 

- să caracterizeze fenomenul criminalităţii în rîndul minorilor de la 1990 

încoace; 

- să elucideze procesul de resocializare în penitenciar; 

4/10 
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- să determine particularităţile procesului de reintegrare socială a copiilor ex-

deţinuţi; 

- să identifice specificul formele alternative la sancţiunea privării de libertate; 

- să caracterizeze sistemul de prevenire a infracţionalităţii în rîndul copiilor; 

- să identifice locul şi rolul asistentului social în diminuarea infracţionalităţii 

în rîndul copiilor. 

 

X. Evaluare:  

Evaluarea curentă are loc la seminarii prin note acumulate pentru sarcinile de lucru 

independent, lucrări de control, teste, prezentări de referate, comunicări.  

Evaluarea finală se va desfăşura sub forma unui examen combinat, parte componentă a 

modului.  Biletul de examinare va cuprinde 2 subiecte ce rezultă din conţinuturile ambelor 

unităţi de curs, părţi ale modulului. Subiectele de examinare vor fi formulate reieşind din 

finalităţile unităţii de curs şi competenţele speciale. Un subiect îl constituie proiectul investigaţiei 

sociologice, elaborat pe parcursul semestrului. Nota de la examen constituie 40% din nota finală, 

iar 60 % revin notei medii acumulate la seminarii, la ambele unităţi de curs, părţi componente ale 

modulului.  N_f=0,4xn_i+ 0,6xn_e, unde N_f – nota finală; n_i – media notelor pentru sarcinile 

de lucru independent, n_e – nota de la examen. 

 

Mostre de test pentru evaluarea curentă: 

 

Test de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor la  „Dimensiuni sociologice ale 

familiei…”. Varianta nr. I. 

 
1.Definiţi familia în calitate de comunitate umană specifică                                               5 p. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.Care este obiectul de studiu al sociologiei   familiei?                                                         5 p.                                                   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3.Identificaţi 4-5 probleme pe care le studiază în mod prioritar sociologia familiei.      5 p.             

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Enumăraţi 4-5 caracteristici ale familiei tradiţionale                                                  10 p. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Elucidaţi, succint, esenţa paradigmei funcţionaliste în abordarea problematicii 

sociologiei familiei                                                                                                          10 p. 

-

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Caracterizaţi procesul adaptării familiei tinere la realitatea economico-socială din 

societatea moldovenească                                                                                               20 p. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________-- 

 

Varianta nr. 2. 

 
1. Care sunt caracteristicile specifice ale familiei în comparaţie cu alte tipuri de 

comunităţi umane?                                                                                                  5 p. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Enumeraţi funcţiile    familiei                                                                                          5  p.                                                   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.  Identificaţi 4-5 caracteristici specifice ale familiei moldoveneşti contemporane         5 p.             

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



18 

 

4. Enumeraţi 4-5 caracteristici ale familiei postmoderne                                                  10 p. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Elucidaţi, succint, esenţa teoriei conflictualiste în abordarea problematicii sociologiei 

familiei                                                                                                                                   10 p. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Cum pot fi  valorificate rezultatele studiilor sociologice empirice în activitatea 

asistentului social? (descrieţi cîteva modalităţi/exemple, invocînd datele unor cercetări din 

domeniu)                                                                                                                                20 p.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

XI. Chestionar pentru examenul, parte componentă a modulului.  

 
 

1.   Definiţi conceptul de familie. Prin ce se distinge familia de alte forme de asociere 

umană? 

2. Ce tipuri de familie cunoaşteţi? Identificaţi caracteristicile definitorii ale familiei 

nucleare, familiei monoparentale şi familiei la distanţă. 

3. Identificaţi funcţiile familiei. Descrieţi, succint, esenţa acestora. 

4. Elucidaţi perspectiva funcţionalistă în sociologia familiei. 

5. Elucidaţi teoria conflictului în sociologia  familiei. 

6. Caracterizaţi teoria schimbului social în sociologia familiei. 

7. Identificaţi principalele trăsături ale familiei tradiţionale. 

8. Identificaţi principalele caracteristici ale familiei moderne. 

9. Identificaţi principalele caracteristici ale familiei postmoderne. 

10. Identificaţi şi caracterizaţi factorii principali care conduc la evoluţia instituţiei familiei în 

Republica Moldova de la tradiţionalism spre modernitate şi postmodernitate. 

11. Familia moldovenească între tradiţionalism şi modernism. Care sunt, în opinia Dvs. 

caracteristicile definitorii ale familiei moldoveneşti contemporane? 

12. Elucidaţi funcţia economică a familie moldoveneşti contemporane din perspectiva 

adaptării familiei tinere la realitatea economico-socială din Republica Moldova. 

13. Elucidaţi instituţia căsătoriei în contextul schimbărilor sociale din Republica Moldova. 

14. Caracterizaţi rolurile şi responsabilităţile familiale (în baza studiilor sociologice). 

15. Elucidaţi, succint, funcţia educaţională a familiei moldoveneşti contemporane. 

16. Caracterizaţi sistemul valoric al familiei moldoveneşti contemporane. 

17. Care sunt efectele migraţiei de muncă a părinţilor asupra procesului de socializare a 

copiilor? Cum pot fi neutralizate efectele negative ale acestui proces? 

18. Elucidaţi fenomenul celibatului în societatea moldovenească şi în societăţile occidentale. 

19. Caracterizaţi concubinajul/uniunea liberă în societatea moldovenească şi în societăţile 

occidentale. 

20. Identificaţi caracteristicile familiei monoparentale din perspectiva asistenţei sociale. 

21. Identificaţi cauzele disoluţiei cuplurilor. Care sunt implicaţiile psihosociale ale 

divorţului? 
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22. Identificaţi cele mai vulnerabile din punct de vedere social grupuri de copii. 

23. Caracterizaţi, succint, fenomenul „copii în conflict cu legea”. Ce acţiuni poate întreprinde 

asistentul social în vederea neutralizării factorilor generatori ai comportamentului 

infracţional în rîndul minorilor? 

24. Caracterizaţi fenomenul abandonului copilului în societatea moldovenească. Integrarea 

socială a copiilor post-instituţionalizaţi. 

25. Situaţia persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova. Caracteristici definitorii. 

26. Caracterizaţi tendinţele demografice din societatea moldovenească (1990-2012). 

27. Caracterizaţi comportamentul demografic sub aspect teritorial (în Republica Moldova). 

28. Caracterizaţi raportul dintre comportamentul demografic şi sistemul de protecţie socială. 

29. Identificaţi factorii de influenţă asupra stării demografice. 

30. Caracterizaţi impactul mediului ecologic asupra sănătăţii populaţiei. 

31. Cunoştinţele şi atitudinea tinerilor faţă de sănătatea reproductivă. 

32. Expuneţi principiile de asigurare a securităţii demografice. Descrieţi direcţiile strategice a 

politicilor demografice. 

33. Caracterizaţi obiectivele privind înlăturarea obstacolelor care condiţionează nivelul 

scăzut al natalităţii în Republica Moldova. 

34. Identificaţi acţiunile strategice pentru a face faţă îmbătrînirii populaţiei în Republica 

Moldova. 

35. Caracterizaţi măsurile de prevenire a emigrării populaţiei. 

36. Prezentaţi tipologia familiilor şi a copiilor din localitatea de baştină a DVS. 

În procesul pregătirii răspunsurilor (în sală, în ziua examenului), studenţii vor avea 

dreptul să utilizeze următoarele surse informaţionale: 

1. Studiu sociologic: Modelul familiei în tranziţie şi răspunsul politicilor publice şa 

schimbări de valori şi structuri sociale în Republica Moldova. Iunie 2008. IDIS  

VIITORUL; 

2. Studiu sociologic: Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea 

membrilor de familie plecaţi la muncă peste hotare. Iulie 2011; 

3. Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2013. Studiu. Biroul Naţional de 

Statistică; 

4. Datele colectate de către fiecare student în localitatea de origine. 

 

XII. Tematica proiectelor de investigaţie. 

1.Violenţa asupra copiilor în familie în mun. Bălţi. 
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2. Violenţa în familie asupra femeii în mun. Bălţi. 

3. Delincvenţa juvenilă în mun. Bălţi 

4. Copii străzii în mun. Bălţi; 

5. Fenomenul divorţialităţii în mun. Bălţi; 

6. Migraţia părinţilor din satul X şi impactul acestui fenomen asupra comportamentului copiilor 

rămaşi acasă; 

7. Instituţia căsătoriei în sistemul valoric al adolescenţilor. 

8. Familia monoparentală în societatea moldovenească. 

9.Fenomenul abandonului copilului în societatea moldovenească. 

10. Sistemul valoric al familiei moldoveneşti contemporane. 

11. Intenţiile migraţioniste ale studenţilor din anii terminali. 
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