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1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea Stefan cel Mare Suceava 

Facultatea Istorie si Geografie 

Departamentul Departamentul de Științe Umane și Social-politice 

Domeniul de studii Asistență socială 

Ciclul de studii Licență, 3 ani 

Programul de studii/calificarea Asistență socială/asistent social 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei ADOPTIA ȘI PLASAMENTUL FAMILIAL 

Titularul activităţilor de curs Lector dr. Cormoș Cristina 

Titularul activităţilor de seminar Dr. Raiu Sergiu 

Anul de studiu III Semestrul VI Tipul de evaluare Examen 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

22 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

II d) Tutoriat  - 

III Examinări 3 

IV Alte activităţi (precizaţi):  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 66 

Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Drept în asistență socială; Asistența socială a familiei; Servicii de protecție a copilului. 

Competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Participare la cel putin 50% din cursuri 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar  Participare la cel putin 70% din seminarii 

Laborator   

Proiect   

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 
 Înţelegerea problematicii adopţiei şi plasamentului din perspectiva societală, 
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instituţională, parentală şi din perspectiva copilului. 

 Formarea deprinderilor de lucru cu copiii ce au nevoie de protecție specială de 

tipul plasamentului şi al adopţiei, precum şi cu familiile de origine ale acestora şi 

cu cele substitutive; 

 Însușirea etapelor în procedura adopției și a modalității de stabilire a 

plasamentului familial; 

 Cunoașterea cadrului legislatilv al adopției și plasamentului familial.  

 Realizarea corelatiilor intra, inter si pluridisciplinare privind continuțurile 

disciplinelor din specialitatea domeniului de pregătire;  

 Utilizarea abilitatilor si competentelor dobandite in scopul asumarii 

responsabilitatii sociale, tinand cond de valori si norme sociale; 
Competenţe 

transversale 
 Dezvoltarea capacităţii de inter-relaţionare, respectiv de dezvoltare a abilităţilor 

de muncă în echipă; 

 Capacitatea de a-şi asuma intelegerea, responsabilitatea şi autonomia în realizarea 

sarcinilor; 

 Capacitatea de a utiliza eficient reusrsele de timp şi tehnicile de învăţare pentru 

dezvoltarea personală şi profesională. 

 

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

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 Dupa parcurgerea disciplinei, studentii vor cunoaste masurile de protectie speciala si 
adoptia si vor intelege situatiile in care, in interesul superior al copilului se pot lua 
astfel de masuri;  

 Înţelegerea problematicii adopţiei şi plasamentului din perspectiva societală, 
instituţională, parentală şi din perspectiva copilului; 

 Definirea adopţiei şi a plasamentului familial, compararea acestor forme, relevarea 
importanţei lor în contextul actual al sistemului bunăstării copilului; 

 Clarificarea legislaţiei actuale privitoare la adopţie şi plasament şi specificarea 
forurilor decizionale şi de control. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

Nоțiuni gеnеrаlе și aspecte legislative cu privire la 

adopție. Evoluția istorică a adopției.  
4 

- prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 

curs interactiv,  
 

Adopția din perspectiva nevoilor copiilor. Copiii greu 

adoptabili. 

2 - prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 

curs interactiv,  

 

Adopția: sсоpul аdоpțiеi; prinсipiilе аdоpțiеi; tipurile de 

adopție. 
2 

- prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 

curs interactiv,  
 

Problematica adopției la nivel national și internaţional. 

Perspectiva istorică asupra acesteia 

4 - prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 

curs interactiv,  
 

Соndiții dе fоnd аlе аdоpțiеi.  

 
2 

- prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 

curs interactiv,  
 

Natura juridică și caracterele generale ale adopției 

 

2 - prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 

curs interactiv,  

 

Procedura adopției. Rolul asistentului social în procedura 

adopției. 

 

4 - prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 

curs interactiv,  

 

Plasamentul și formele sale. Plasamentul familial.  2 - prezentare ppt,  
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 expunere, prelegere, 

curs interactiv,  
Modele de practică comunitară privind plasamentul 

familial 

2 - prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 

curs interactiv,  

 

Instituirea măsurii plasamentului familial. Rolul 

asistentului social în instituirea măsurii de plasament. 

2 - prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 

curs interactiv,  

 

Relatia asistent social- familii foster sau familii 

adoptatoare. Reintegrarea copilului în familia de origine 

după încetarea măsurii de plasament. 

2 - prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 

curs interactiv,  

 

Bibliografie: 

Aghiţei A., (2005), Asistenţa maternală a copilului seropozitiv HIV, Ed. Pim,  Iaşi 

Buzducea, Doru (2009), Sisteme moderne de asistenta sociala. Tendinte globale si practici locale, 

Polirom 

Corhan, A. (2006), Dreptul familiei. Teorie şi practică, Editura Lumina Lex 

Cucoş, C.(2008), Educaţia – iubire, edificare, desăvârşire, Bucureşti, Ed.Polirom 

Roth, M. (2002): O nouă profesie: asistenţa maternală (contextul social şi structura motivaţională), In 

revista Copiii de azi sunt părinţii de mâine, Nr.11, p. 45-49 

David, M., (1994) (3 rd Ed), Le placement familial. De la pratique a la theorie, ESF, Paris Fundaţia 

Alături de voi (2004) Asistenta maternală pentru copilul seropozitiv HIV. Metodologie, standarde, 

proceduri. Iaşi: Ed. Pim 

Emese, Florian (2007), Protecţia drepturilor copilului, ediţia 2, Editura C.H.Beck, 2007 

Greenwell, F. (2002) Reforma bunăstării copilului in România: abandon şi dezinstitutionalizare, 1987-

2000. Raportul a fost pregătit pentru Agentia S.U.A. pentru Dezvoltare Internationala (USAID), in 

România sub Acordul Interagenţii ENI-P-00-98-00009, intre USAID şi Departamentul S.U.A. pentru 

Sănătate şi Servicii Umanitare (DHHS). 

Groze, V. (coord.). (2001). Un studiu referitor la familiile de plasament din judeţul Bistriţa. Raport de 

cercetare. Romanian Children's Relief/ Fundaţia Inocenti 

Jewett, C. (1992). Helping children Cope with Separation and Loss, UK: B.T. Batsford Ltd. 

Muntean, A.(2013) , Adoptia si atasamentul copiilor separati de parintii biologici, Iasi, Polirom 

Neamtu, G. (2003) (coord). Tratat de asistenta sociala, Iasi, Polirom 

Pădureţ, A. (2004). Raport de evaluare finală a proiectului. "Asistenţa maternală a copilului seropozitiv 

HIV, cercetare finanţată de USAID, prin programul World-Learning Childnet, Fundaţia Alături de voi, 

Iaşi,  http://www.alaturidevoi.ro/ro/php/studii.php.Ann Hartman, 1984, Working with adoptive families 

beyond placement, Child Welfare League of America, Inc., USA 

Pitulac, T. Tompea, Șandru, D. (2004), Managementul resurselor comunitare din perspectivă 

instituțională, Editura Cantes, Iași  

Roth, M., Bercea, P. (2002): Plasamentul Familial – Standarde Comparate, in Revista Copiii de azi sunt 

părinţii de mâine, Nr. 11, p. 59-63. 

Rosenthal, J., A., Groze, V., (1992), Special needs adoption. Praeger Pb, NewYork 

Triselotis, J. (1997). Foster care and adoption, In M. Davies (ed.) The Blackwell companion to social 

work, Blackwell Publications, p. 331-336. 

Smith, C.R. (1993). Adopţie şi plasament familial. Cum şi de ce?, Alternative, Bucureşti 

Filipescu I. P. (1998), Tratat de dreptul familiei, Editura ALL, Bucureşti.  

Buzducea, D., Lazar, F. (2011), Profilul parintilor adoptivi din Romania si adoptia copiilor 

greu adoptabili – Raport de cercetare, Editura ALPHA MDN, Buzău. 
 

Legislație:  

Conventia ONU cu privire la drepurle copilului  

Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 

Legea 273/21 iunie 2004 cu modificări, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 23 

septembrie 2016 

Legea nr. 57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura 

adopției, precum și a altor acte normative 
Noul Cod Civil actualizat (2020) 

http://www.alaturidevoi.ro/ro/php/studii.php
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Bibliografie minimală: 

Muntean, A. (2013) , Adopția și atașamentul copiilor separați de părintii biologici, Iasi, 

Polirom, 2013 

Neamtu, G. (2003) (coord), Tratat de asistență socială, Iasi, Polirom; 2003 

Roth, M., Bercea, P. (2002),  Plasamentul Familial – Standarde Comparate, in Revista Copiii de 

azi sunt părinţii de mâine, Nr. 11, p. 59-63. 

Buzducea, D., Lazar, F. (2011), Profilul parintilor adoptivi din Romania si adoptia copiilor 

greu adoptabili – Raport de cercetare, Editura ALPHA MDN, Buzău. 

 
Legislație:  

Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 

Legea 273/21 iunie 2004 cu modificări, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 23 

septembrie 2016 

Legea nr. 57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura 

adopției, precum și a altor acte normative 
Noul Cod Civil actualizat (2020) 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 

 

Nr. ore 
Metode de predare Observaţii 

Adoptia. Orgаnе cu аtribuţii în domеniul аdopţiеi. 

 

2 Conversația euristică, 

exemplificare, 

problematizare 

 

Pregatirea/educarea parinților adoptatori în procedura 

de adopție 

2 Conversația euristică, 

exemplificare, 

problematizare 

 

Copiii greu adoptabili. Consilierea și pregătirea 

părinților în vederea adopției copiilor greu adoptabili. 

 

2 Conversația euristică, 

exemplificare, 

problematizare 

 

Procedura adopției: evaluarea аdоptаtоrului şi fаmilеi 

аdоptаtоаrе. Potrivirea dintre copil şi persoana/familia 

adoptatoare 

2 Conversația euristică, 

exemplificare, 

problematizare 

 

Procedura adopției: Înсrеdinţаrеа соpilului în vеdеrеа 

аdоpţiеi. Încuviinţarea adopţiei. Monitorizarea 

adopției 

2 Conversația euristică, 

exemplificare, 

problematizare 

 

Plasamentul familial. Pregatirea și instruirea familiilor 

ce doresc copil în plasament. Stabilirea plasamentului 

familial.  

2 Conversația euristică, 

exemplificare, 

problematizare 

 

Monitorizarea copilului și a familiei în perioada 

plasamentului.  

2 Conversația euristică, 

exemplificare, 

problematizare 

 

Bibliografie: 

Aghiţei A., (2005), Asistenţa maternală a copilului seropozitiv HIV, Ed. Pim,  Iaşi 

Buzducea, Doru (2009), Sisteme moderne de asistenta sociala. Tendinte globale si practici locale, 

Polirom 

Corhan, A. (2006), Dreptul familiei. Teorie şi practică, Editura Lumina Lex 

Cucoş, C.(2008), Educaţia – iubire, edificare, desăvârşire, Bucureşti, Ed.Polirom 

Roth, M. (2002): O nouă profesie: asistenţa maternală (contextul social şi structura motivaţională), In 

revista Copiii de azi sunt părinţii de mâine, Nr.11, p. 45-49 

David, M., (1994) (3 rd Ed), Le placement familial. De la pratique a la theorie, ESF, Paris Fundaţia 

Alături de voi (2004) Asistenta maternală pentru copilul seropozitiv HIV. Metodologie, standarde, 

proceduri. Iaşi: Ed. Pim 

Emese, Florian (2007), Protecţia drepturilor copilului, ediţia 2, Editura C.H.Beck, 2007 

Greenwell, F. (2002) Reforma bunăstării copilului in România: abandon şi dezinstitutionalizare, 1987-

2000. Raportul a fost pregătit pentru Agentia S.U.A. pentru Dezvoltare Internationala (USAID), in 

România sub Acordul Interagenţii ENI-P-00-98-00009, intre USAID şi Departamentul S.U.A. pentru 
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Sănătate şi Servicii Umanitare (DHHS). 

Groze, V. (coord.). (2001). Un studiu referitor la familiile de plasament din judeţul Bistriţa. Raport de 

cercetare. Romanian Children's Relief/ Fundaţia Inocenti 

Jewett, C. (1992). Helping children Cope with Separation and Loss, UK: B.T. Batsford Ltd. 

Muntean, A.(2013) , Adoptia si atasamentul copiilor separati de parintii biologici, Iasi, Polirom 

Neamtu, G. (2003) (coord). Tratat de asistenta sociala, Iasi, Polirom 

Pădureţ, A. (2004). Raport de evaluare finală a proiectului. "Asistenţa maternală a copilului seropozitiv 

HIV, cercetare finanţată de USAID, prin programul World-Learning Childnet, Fundaţia Alături de voi, 

Iaşi,  http://www.alaturidevoi.ro/ro/php/studii.php.Ann Hartman, 1984, Working with adoptive families 

beyond placement, Child Welfare League of America, Inc., USA 

Pitulac, T. Tompea, Șandru, D. (2004), Managementul resurselor comunitare din perspectivă 

instituțională, Editura Cantes, Iași  

Roth, M., Bercea, P. (2002): Plasamentul Familial – Standarde Comparate, in Revista Copiii de azi sunt 

părinţii de mâine, Nr. 11, p. 59-63. 

Rosenthal, J., A., Groze, V., (1992), Special needs adoption. Praeger Pb, NewYork 

Triselotis, J. (1997). Foster care and adoption, In M. Davies (ed.) The Blackwell companion to social 

work, Blackwell Publications, p. 331-336. 

Smith, C.R. (1993). Adopţie şi plasament familial. Cum şi de ce?, Alternative, Bucureşti 

Filipescu I. P. (1998), Tratat de dreptul familiei, Editura ALL, Bucureşti.  

Buzducea, D., Lazar, F. (2011), Profilul parintilor adoptivi din Romania si adoptia copiilor 

greu adoptabili – Raport de cercetare, Editura ALPHA MDN, Buzău. 
 

Bibliografie minimală: 

Muntean, A. (2013) , Adopția și atașamentul copiilor separați de părintii biologici, Iasi, 

Polirom, 2013 

Neamtu, G. (2003) (coord), Tratat de asistență socială, Iasi, Polirom; 2003 

Roth, M., Bercea, P. (2002),  Plasamentul Familial – Standarde Comparate, in Revista Copiii de 

azi sunt părinţii de mâine, Nr. 11, p. 59-63. 

Buzducea, D., Lazar, F. (2011), Profilul parintilor adoptivi din Romania si adoptia copiilor 

greu adoptabili – Raport de cercetare, Editura ALPHA MDN, Buzău. 

 
Legislație:  

Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 

Legea 273/21 iunie 2004 cu modificări, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 23 

septembrie 2016 

Legea nr. 57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura 

adopției, precum și a altor acte normative 
Noul Cod Civil actualizat (2020) 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Disciplina asigură formarea şi consolidarea deprinderilor de inter-relaţionare, de abordare a conflictelor 

şi de gestionare a stresului ocupaţional.  

 Abordarea tematicii este în conformitate cu calificarea ulterioară, cadrul conceptual fiind în acord cu 

specificul de activitate al asistentului social, vizând  astfel formarea unor competențe specifice incluse 

în standardele ocupaționale în domeniu. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs Evaluarea formală a cunoștințelor   Examen oral 50% 

Seminar 

Participare nemijlocită la activitatea 

didactică şi de cercetare, atitudine activă; 

valorificarea experienţei personale 

 Evaluarea pe parcurs 50% 

Laborator     

http://www.alaturidevoi.ro/ro/php/studii.php
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Proiect     

Standard minim de performanţă 

 delimitări conceptuale de specialitate; 

 operaţionalizarea termenilor-cheie; 

 susţinerea a cel puţin un referat sau proiect de cercetare; 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

20.09.2020 Lector dr. Cristina Cormoș Lector dr. Cristina Cormoș 

  

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020 Lector dr. Marcela ȘLUSARCIUC 

 

Data aprobării în Consiliul Facultății Semnătura decanului 

25.09.2020 Conf. dr. Florin PINTESCU 

 

 


