
 

 

 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(masterat) 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Facultatea de Istorie Geografie 

Departamentul Științe Sociale și Umaniste 

Domeniul de studii Asistență Socială 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/calificarea Asistență Socială 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Asistența socială în sistemul de probațiune 

Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. hab. Ștefan Antonio SANDU 

Titularul activităţilor de seminar  

Anul de studiu III Semestrul II Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 
DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

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

 

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 35 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

II.d) Tutoriat  - 

III. Examinări 2 

IV. Alte activităţi (precizaţi): - 

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 97 

Total ore pe semestru (I.b+II+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  - 

Competenţe  - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului  Sală de curs dotată cu laptop, videoproiector, soft aferent; 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar  Sală de seminar dotată cu laptop, videoproiector, soft aferent; 

Laborator   

Proiect   

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

generale 

1.Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de 

 cercetare 

 şi a mecanismului de normare specifice dreptului. 

2. Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor,stărilor şi tendinţelor specifice activităţii 

 în domeniul juridic, în evoluţia istorică şi în contextul specific societăţii actuale. 
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Competenţe 

profesionale 

specifice 

1.Cunoștințe specializate privind soluționarea unor probleme complexe din domeniul dreptului penal și 

procesual penal. 

2. Aptitudini de specialitate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare și/sau inovare,  

pentru dezvoltarea de noi cunoștințe și 

 proceduri și  

pentru integrarea cunoștințelor din domeniul dreptului penal și procesual penal. 

3.Interpretarea critică, analiza controverselor doctrinare și a unor aspecte de practică judiciară raportate la 

jurisprudența CEDO. 

4.  Recunoaşterea şi respectarea diversităţii şi multiculturalităţii, aplicarea valorilor şi eticii profesiei şi 

executarea responsabilă a unor sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi independenţă 

profesională. 

 

 

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

Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea specificului Instituţiei probaţiunii ca forma alternativă la 

sancţiunea cu închisoarea  

 Cunoaşterea principalor de lucru a consilierului de probaţiune 

 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

I. Retributivitate vs. Restaurativitate în construcţia 

politicilor penale 

1.1. Funcţiile şi seminificaţiile sociale ale pedepsei 

1.2. Sancţiunile privative de libertate  

1.3 Sancţiunile neprivative de libertate  

4h Prelegere   

II. Reintegrarea sociala a personalor care au săvâşit fapte 

penale 

2.1. Semnificaţia conceptului de reintegrare socială 

2.2. Funcţionalitate socială şi reintegrare a persoanelor care 

au săvârşit fapte penale  

4h Prelegere   

 

III. Istoricul probaţiunii ca practică sancţionatorie 

alternativă 

3.1. Apariţia şi dezvoltatea probaţiunii la nivel mondial  

3.2. Apariţia şi dezvoltatea probaţiunii la nivel naţional 

3.3. Perspective asupra dezvoltării serviciilor de 

probaţiune 

4h Expunere   

IV. Fundamente normative ale practicii probaţiune  

   3.1. Reglementarea probaţiunii la nivel european  

   3.2. Reglementarea  probaţiunii la nivel naţional 

   3.3. Cadrul nornativ de funcţionare a serviciilor de 

probaţiune la nivel naţional  

4h Expunere   

V. Fundamente metodologice ale serviciilor de probaţiune  

5.1. Probaţiune presetenţială 

5.2. Supravegherea persoanelor condamnate cu 

suspendare şi supraveghere 

5.3. Implementarea măsurilor neprivative de libertate, în 

cazul minorilor  

 

6h Expunere   

VI. Dimensiuni transdisciplinare ale practicii probaţiunii 

6.1. Dimensiunea sustenţială a practicii probaţiunii 

6.2. Dimensiunea coercitiva a practicii probaţiunii 

6.3. Dimensiunea de management al supravegherii 

persoanelor care au săvârşit fapte penale  

6h Prelegere  

Bibliografie  

 Durnescu, I. (coord.), (2011). Probatiunea. Teorii, legislatie si practica. Iaşi: Polirom 

 Oancea, G. (2012). Probatiunea in Romania. Evaluari normative si sociologice. Ed. CH Bech 

 Sandu, A., Unguru, E. (2016) , (Ed. 2, rev.). Medierea si probatiunea. Practici sociale restaurative.  Iaşi: Lumen 

 Sandu, A. (2017). Construcţia sociala a probaţiunii. Iaşi: Lumen 
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Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

I. Percepţia publică asupra necesităţii retributivităţii  2h Prezentare (Expunere 

teoretică) 

Simularea-jocul de 

rol (Metoda mozaic) 

Prelegerea team-

teaching 

 

II. Sisteme de probaţiune:  

2.1. In SUA,  

2.2. Marea Britanie 

2.3. Franţa  

2.4. Rep. Moldova 

2.5. România  

4h Prezentare (Expunere 

teoretică) 

Simularea-jocul de 

rol (Metoda mozaic) 

Prelegerea team-

teaching 

 

III. Referatul de evaluare presetenţială 2h Lucru în echipă  

IV. Specificiul interviului în practica serviciilor de 

probaţiune 

2h Joc de rol   

V. Programe de reintegrare socială a persoanelor care au 

săvârşit infracţiune 

4h Prelegere   

Bibliografie  

 Durnescu, I. (coord.), (2011). Probatiunea. Teorii, legislatie si practica. Iaşi: Polirom 

 Oancea, G. (2012). Probatiunea in Romania. Evaluari normative si sociologice. Ed. CH Bech 

 Sandu, A., Unguru, E. (2016) , (Ed. 2, rev.). Medierea si probatiunea. Practici sociale restaurative.  Iaşi: Lumen 

 Sandu, A. (2017). Construcţia sociala a probaţiunii. Iaşi: Lumen 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de masterat 

de la facultăţi de profil din străinătate, în ţară fiind singura disciplină de acest gen, inclusă în planul de învăţământ a 

unui profil din ţară Probaţiunea şi reintegrarea persoanelor care au săvârşit fapte penale reprezintă o disciplină 

trandisciplinară, fiind o componentă a Dreptului instituşional penal, sistemul de probaţiune fiind reglementat atât prin 

lege specială cât şi prin codul de procedură penală. În cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale şi cu 

angajatorii, aceştia au fost consultaţi cu privire la conţinutul disciplinei, astfel încât competenţele dobândite de 

absolvenţii acestei specializări de master să răspundă cerinţelor pieţei muncii. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

- Aprofundarea, cunoaşterea şi explicarea 

conceptelor şi a termenilor prezentaţi la curs  

- Capacitatea de analiză şi sinteză a studenţilor 

- Calitatea și coerența tratării subiectelor primite 

la examen 

Examen scris 60% 

Seminar 

- Însuşirea şi înţelegerea noţiunilor prezentate la 

curs 

- Capacitatea de a explica şi utiliza corect 

termenii şi teoriile prezentate 

- Capacitatea de a opera cu cunoştinţele 

asimilate 

- Participare activă la dezbateri de analiză și 

interpretare 

- Elaborarea și susținerea unui referat pe baza 

activităţii de la seminar, a bibliografiei şi a 

notelor de curs 

Portofoliu 

Activitatea pe parcurs poate 

fi echivalată prin întocmirea 

unui referat pentru fiecare 

seminar sau lucrare ce 

necesită echivalare care să 

abordeze o tematică corelată 

cu tematica seminarelor din 

fişa disciplinei 

40% 

Laborator  Nu este cazul. Nu este cazul. Nu este cazul. 

Proiect  Nu este cazul. Nu este cazul. Nu este cazul. 

Standard minim de performanţă 
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Standarde minime pentru nota 5: 

 Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului cursurilor la nivelul ideilor esenţiale 

 Întocmirea referatului ales din tematica administrată 

 Abordarea cel puţin a 50% din subiecte în cadrul examenului. 

Standarde minime pentru nota 10: 

 Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului cursurilor 

 Parcurgerea bibliografiei minimale 

 Întocmirea, conform cerințelor, şi prezentarea referatului 

 Abordarea corectă a tuturor subiectelor din cadrul examenului. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

15.09.2020 

Prof. Univ. Dr. Sandu Ștefan-Antonio 

 

Prof. Univ. Dr. Sandu Ștefan-

Antonio 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 

25.09.2020 

Lector univ. dr. Marcela Șlusarciuc 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

 

25.09.2020 

Conf. univ. dr. Florin Pintescu 

 

  

  

 

 


