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FIŞA DISCIPLINEI  
 
 

1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Departamentul de Științe Umane și Social-politice 

Domeniul de studii Asistență socială 
Ciclul de studii Licență,  

Programul de studii  Asistență socială ÎF 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei ADOPŢIA ȘI PLASAMENTUL FAMILIAL 
Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Oana Lăcrămioara Bădărău 
Titularul activităţilor aplicative Lect. univ. dr. Oana Lăcrămioara Bădărău 
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:  

DI - impusă, DO - opţională, DF - facultativă 

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 30 

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

30 

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) 80 

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

Numărul de credite 5 

 

4. 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   

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 Identificare, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor sociale de 
la nivel comunitar 

 Elaborare, implementare şi evaluare a politicilor, programelor şi serviciilor sociale  
destinate persoanelor şi grupurilor vulnerabile; 

 Intervenţie, consiliere şi terapie individuală şi de grup acordată  în mediul familial sau 
instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, instituţii specializate de 
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asistenţă socială); 

 Comunicare şi relaţionare eficientă cu beneficiarii 
 

Competenţe 
transversale 

 Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - problemă 
în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice 
asistentei sociale 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere 
ierahice la nivel intra- si interorganizational 

 
 

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

Obiectivul general al 

disciplinei 
 Studenţii să îşi însuşească conceptele, obiectivele,  principiile, metodele şi 

tehnicile de lucru utilizate în adopţia şi plasamentul copilului 

 Studenţii să cunoască rolul şi importanţa asistentului social în protecţia specială a 
copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi 

 Studenţii să înţeleagă specificul situaţiilor în care se instituie o măsură de 
protecţie sau se iniţiază procedura adopţiei unui copil, în vederea protejării 

intereselor sale 

 
7. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

 Copiii şi nevoile lor. Cauze ale separării copilului 
de familia biologică 

2 prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 
curs interactiv 

 

 Evoluţia istorică a adopţiei la nivel naţional şi 
internaţional 

2 prezentare ppt, 
expunere, prelegere, 
curs interactiv 

 

 Procesul de adopţie din perspectiva teoriilor 
explicative 

4 prezentare ppt, 
expunere, prelegere, 

curs interactiv 

 

 Noţiuni de bază în adopţia copilului: sсоp, 
prinсipii, tipologie 

2 prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 
curs interactiv 

 

 Procedura adopției: succesiunea etapelor, 
instituţii responsabile, rolul asistentului social 

2 prezentare ppt, 
expunere, prelegere, 

curs interactiv 

 

 Aspecte privind problemele cu care se confruntă 
copiii adoptaţi şi familiile adoptative 

2 prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 
curs interactiv 

 

 Plasamentul familial – privire retrospectivă şi 
context internaţional 

2 prezentare ppt, 
expunere, prelegere, 
curs interactiv 

 

 Plasamentul copilului lipsit temporar sau definitiv 
de ocrotirea părinţilor săi: tipologie, caracteristici 

2 prezentare ppt, 
expunere, prelegere, 

curs interactiv 

 

 Rolul asistentului social în instituirea măsurii de 
plasament 

2 prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 
curs interactiv 

 

 Relaţia asistent social - familii foster sau familii 
adoptatoare 

2 prezentare ppt, 
expunere, prelegere, 

curs interactiv 

 

 Reintegrarea copilului în familia de origine după 
încetarea măsurii de plasament 

 
 

2 prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 
curs interactiv 
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 Bejenaru A. (2013), Riscuri și strategii de supraviețuire în centrele de plasament, Tehno Media, 
Sibiu. 

 Brazelton, T. B., Greenspan, S., I. (2013), Nevoile esenţiale ale copiilor, Trei, Bucureşti. 
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Trade Publishing, SUA. 

 Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie „Dr. Alexandra Zugrăvescu” (2015), Manual de 

formare pentru supervizori şi consultanţi ai familiilor de plasament, disponibil la: http://www.ficf-
romania.ro/images/pdf/Manual-de-formare-pentru-supervizori-si-consultanti-ai-familiilor-de-

plasament.pdf    

 Muntean, A. (2013), Adopţia şi atasamentul copiilor separaţi de părinţii biologici, Iaşi, Polirom. 

 Neamţu, N. (2007), Succes şi eşec în plasamentul familial, în contextul reformei sistemului de 

protecţie a copilului din România,  Accent, Cluj-Napoca. 

 Neamţu, N. (2008), „Managementul orientat spre rezultate în cercetarea de evaluare a serviciilor de 
plasament familial”, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, 1 (21)/2008, pp. 5-17. 

 Lupşan, G. (2003), „Instituţii juridice în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului”, în 
G. Neamţu (coord), Tratat de asistenţă socială, Polirom, Iaşi, pp. 723-767. 

 Roth – Szamoskozi, M. (2007) „Sistemul serviciilor de familii foster. Perspectiva Românească” în 
Muntean, A., Sagebiel, J., Practici în asistenţa socială. România şi Germania, Polirom, Iaşi, pp. 171 

– 202. 

 Roth, M. (2019), Principii versus practici în sistemul de protecţie a copilului, Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca. 

 Stănculescu, M., S., Grigoraş, V., Teşliuc, E., Pop, V. (coord.) (2016), Copiii din sistemul de 

protecţie a copilului, Bucureşti: Banca Mondială, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţie și UNICEF, www.unicef.org. 

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

 Şoitu, T. C. (coord.) (2014). Asistenţa maternală. Abordare trans-europeană, Editura „Univ. Al. I. 
Cuza”, Iaşi 

       Legislaţie 

 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului 

 Hotărâre nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul 
asistentului maternal profesionist 

 Hotărâre nr. 448/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea părinţilor fireşti sau a 
rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi 

accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii referitoare la 
persoana adoptată 

 Hotărâre nr. 798/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei 

 Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu completările şi modificările 
ulterioare 

 Legea 273/2004 privind încuviinţarea adopţiei cu completările şi modificările ulterioare 
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 Legea nr. 287/17 iulie 2009 privind Codul Civil (art. 451-482) 

 Ordin nr. 1430/2021 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să 
adopte, precum şi a modelului şi a conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în 
procedura adopţiei 

Bibliografie minimală 
 Bejenaru A. (2011), Adopția copiilor în România, Institutul European, Iași.  

 Buzducea, D., Lazăr, F. (2011), „Profilul părinților adoptivi din România și motivația adopției 
copiilor greu adoptabili”, Calitatea Vieții, pp. 313-334.  

 Cojocaru, D. (2008), Copilăria şi construcţia parentalităţii. Asistenţa maternală în România, 
Polirom, Iaşi. 

 Enea, V. (2021) (coord.), Abordarea psihologică a adopţiei şi asistenţei maternale, Polirom, Iaşi. 

 Muntean, A. (2013), Adopţia şi atasamentul copiilor separaţi de părinţii biologici, Iaşi, Polirom. 

 Neamţu, N. (2007), Succes şi eşec în plasamentul familial, în contextul reformei sistemului de 

protecţie a copilului din România, Accent, Cluj-Napoca. 

 Roth, M. (2019), Principii versus practici în sistemul de protecţie a copilului, Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca. 

 Stănculescu, M., S., Grigoraş, V., Teşliuc, E., Pop, V. (coord.) (2016), Copiii din sistemul de 

protecţie a copilului, Bucureşti: Banca Mondială, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi Adopţie și UNICEF, www.unicef.org. 

Legislaţie 

 Hotărâre nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul 
asistentului maternal profesionist 

 Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu completările şi modificările 
ulterioare 

 Legea 273/2004 privind încuviinţarea adopţiei cu completările şi modificările ulterioare 

 Legea nr. 287/17 iulie 2009 privind Codul Civil (art. 451-482) 
 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 Impactul instituţionalizării şi intervenţia prin 
îngrijirea familială 

2 Dezbaterea,  

problematizarea, 
conversația 

euristică 

 

 Particularităţile adopţiei unui copil cu nevoi 
speciale/greu adoptabil. Consilierea şi 

pregătirea părinţilor 

2 Dezbaterea,  

problematizarea, 
conversația 
euristică 

 

 Caracteristici specifice adopţiilor 
internaţionale şi transrasiale 

2 Dezbaterea,  
problematizarea, 

conversația 
euristică 

 

 Procedura adopției: etape, instrumente de 
lucru utilizate, instituţii responsabile etc 

2 Dezbaterea,  
problematizarea, 

conversația 
euristică 

 

 Plasamentul copilului: practici şi proceduri de 
lucru 

2 Dezbaterea,  
problematizarea, 
conversația 

euristică 

 

 Dimensiunea personalǎ și profesionalǎ 
(atașamentul în relație) în lucrul cu familiile 

adoptative/de plasament 

2 Dezbaterea,  

problematizarea, 
conversația 

euristică 

 

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

 Bejenaru A. (2011), Adopția copiilor în România, Institutul European, Iași. 
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 Bejenaru A. (2013), Riscuri și strategii de supraviețuire în centrele de plasament, Tehno Media, 
Sibiu. 

 Buzducea, D., Lazăr, F., Bejenaru, A., Grigoraş, V., Panait, B., A., Popa, R. (2013), Strategii de 

comunicare despre adopţie între părinţii adoptivi şi copilul adoptat. Raport de cercetare, Romprint 
Paper SRL, Bucureşti. www.unicef.org    

 Cojocaru, S., Cojocaru D. (2008), Managementul de caz în protecţia copilului. Evaluarea serviciilor 

şi practicilor din România, Polirom, Iaşi. 

 Enea, V. (2021) (coord.), Abordarea psihologică a adopţiei şi asistenţei maternale, Polirom, Iaşi. 

 Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie „Dr. Alexandra Zugrăvescu” (2015), Manual de 

formare pentru supervizori şi consultanţi ai familiilor de plasament, disponibil la: http://www.ficf-

romania.ro/images/pdf/Manual-de-formare-pentru-supervizori-si-consultanti-ai-familiilor-de-
plasament.pdf    

 Muntean, A., Stan, V., Tomiță, M., Ungureanu, R. (2010), „Factori de reziliență la adolescenții 
adoptați la vârstă mică”, Copiii de azi sunt părinții de mâine nr. 26, Universitatea de Vest Timişoara, 

pp. 13-26. 

 Muntean, A. (2013), Adopţia şi ataşamentul copiilor separaţi de părinţii biologici, Iaşi, Polirom. 

 Neamţu, N. (2008), „Managementul orientat spre rezultate în cercetarea de evaluare a serviciilor de 
plasament familial”, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, 1 (21)/2008, pp. 5-17. 

 Pădureţ, A. (2004), Raport de evaluare finală a proiectului „Asistenţa maternală a copilului 
seropozitiv HIV”, http://www.alaturidevoi.ro/ro/php/studii.php . 

 Roth, M. (2019), Principii versus practici în sistemul de protecţie a copilului, Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca. 

 Stănculescu, M., S., Grigoraş, V., Teşliuc, E., Pop, V. (coord.) (2016), Copiii din sistemul de 

protecţie a copilului, Bucureşti: Banca Mondială, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţie și UNICEF, www.unicef.org  
Legislaţie 

 Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu completările şi modificările 
ulterioare 

 Legea 273/2004 privind încuviinţarea adopţiei cu completările şi modificările ulterioare 

Bibliografie minimală 
 Bejenaru A. (2011), Adopția copiilor în România, Institutul European, Iași. 

 Buzducea, D., Lazăr, F., Bejenaru, A., Grigoraş, V., Panait, B., A., Popa, R. (2013), Strategii de 

comunicare despre adopţie între părinţii adoptivi şi copilul adoptat. Raport de cercetare, Romprint 
Paper SRL, Bucureşti. www.unicef.org     

 Enea, V. (2021) (coord.), Abordarea psihologică a adopţiei şi asistenţei maternale, Polirom, Iaşi. 

 Muntean, A. (2013), Adopţia şi atasamentul copiilor separaţi de părinţii biologici, Iaşi, Polirom. 
Legislaţie 

 Legea 273/2004 privind încuviinţarea adopţiei cu completările şi modificările ulterioare 

 Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu completările şi modificările 
ulterioare 
 

 
8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Conținutul disciplinei este adaptat la realitatea socială din societatea noastră astfel încât studenții să 

fie pregătiți atât teoretic cât și practic din punct de vedere profesional. 

 
9. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 
 parcurgerea suportului de curs şi a 

bibliografiei recomandate 
 

• Examen scris 50% 

Seminar 
 prezentarea unui studiu de caz sau a 

unui referat 

• Evaluarea pe 
parcurs 

50% 
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 participare activă la orele de seminar 

Laborator     
Proiect     
Standard minim de performanţă 

 cunoaşterea şi operaţionalizarea termenilor-cheie; 

 înţelegerea şi cunoaşterea procedurilor de lucru în adopţia şi plasamentul copilului; 

 susţinerea unui referat sau studiu de caz. 
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
20.09.2022 

 

Lector dr. Oana Bădărău 

 

Lector dr. Oana Bădărău 

 
  

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

26.09.2022 Lector univ. dr. Ioana COZIANU 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

26.09.2022 Prof. univ. dr. Florin PINTESCU 

 
 

 

 


