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Titlul proiectului: “Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în 
scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii” 
Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918”Alba Iulia 
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Eveniment:   

MODALITĂŢI DE REABILITARE PROFESIONALĂ ŞI FORME 
ALTERNATIVE DE OCUPARE ADAPTATE LA NEVOILE 

PERSOANELOR VULNERABILE 
Seminar 

 
Motto: „Dacă lumea ar fi un loc perfect, ar furniza pentru toată lumea căldură, condiţii optime de 
locuit, hrană adecvată, slujbe provocatoare, servicii de sănătate de cea mai bună calitate, dragoste 
şi îngrijire din partea familiei şi prietenilor; atunci ea ar fi un loc cu un minimum de stres, 
criminalitate şi suferinţă iar oamenii ar găsi cu toţii vieţile lor satisfăcătoare şi împlinite. Dar cum 
acest lucru nu se întâmplă, asistenţa socială există pentru a servi indivizii, grupurile, instituţiile şi 
comunităţile în confruntarea lor cu imperfecţiunea lumii!”  Moralles 
 
Perioada:       9-10 Decembrie 2011 
Locaţia:            Albac, judetul Alba  
Durata evenimentului: 2 zile  
Organizator:    Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
 
Vineri:  
9 Decembrie 

12.00-13.00:  Înregistrarea participanţilor 
13.00-15.00:  Prânz de lucru/Acomodare 
15.00-15.10:  Deschiderea seminarului: 

Prof. univ. dr. Ioan Moise Achim 
Prof. univ. dr. Ioan Ileană 

15.10-15.30:  Prezentarea activităţilor de formare din proiect 
Conf. univ. dr. Mircea Râşteiu 

15.30-17.00: Prezentarea rezultatelor şi recomandărilor 
studiilor şi cercetărilor efectuate de grupul de lucru al 
proiectului pe tematica ocupării grupurilor vulnerabile (30 
minute/studiu; prezintă: lect.univ.dr. Vlad Millea; lect. univ. dr. 
Rodica Stânea; lect.univ. dr. Călina Buţiu ) 
17.00-17.30:    Pauză de cafea 

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

  

 

 

 



17.30-18.30: Dezbaterea concluziilor studiilor şi formularea  
de recomandări asupra bunelor practici în 
domeniul ocupării grupurilor vulnerabile şi de 
efectuare a altor studii aplicate, eventual proiecte 
de formare 

                    Moderatori: Lucian Marina; Cireşica Ileană; Adela 
Socol 

18.30-19.30:  Activităţi de grup 
19.30- 21.00: Cina 

Sâmbătă:  
10 Decembrie 8.00-9.00:   Micul dejun 

9.00-11.00: Dezbatere cu reţeaua partenerială:  

„Viitorul sistemului de asistenţă socială în România – 
prezentări de proiecte şi organizaţii, evaluări, bune practici, 
studii de caz”;  3 secţiuni (aprox. 40 min./secţiune)  

Moderatori:  
prof. univ. dr. Pascaru Mihai – Secţiunea: Prezentări de 
proiecte şi organizaţii. Problematica socială la zi”  
lect. univ. dr. Călina Buţiu – Secţiunea: Reforma 
sistemului de asistenţă socială. Impact asupra 
sistemului” 
lect.univ.dr. Petronela Talpaş – Secţiunea „Bune practici 
în ocuparea grupurilor vulnerabile. Metode de reabilitare 
profesională” 

11.00-11.30: Închiderea seminarului 
 
11.30-13.00: Prânz 

 
 
 


