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FIŞA DISCIPLINEI  
 
 

1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Facultatea de Istorie și 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 Asistența socială a delincvenților 
Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Cristina CORMOȘ 

Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Sergiu RAIU 

Anul de studiu III Semestrul 5 Tipul de evaluare E 

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 4 Curs 2 Seminar 2 Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

56 
Curs 

28 
Seminar 

28 
Laborator  Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

23 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

II d) Tutoriat  - 

III Examinări 2 

IV Alte activităţi (precizaţi):  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 67 

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

Numărul de credite 5 

 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului - Sală cu videoproiector, ecran de proiecție 

Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar - Sală cu videoproiector, ecran de proiecție 

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; 

- Dezvoltarea în cadrul administraţiei publice a serviciilor şi activităţilor de prevenţie 
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precum şi a celor de suport acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială. 

- Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile sociale 
excluse sau în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii); 

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

- Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si 
modalităților de dezvoltare personala si profesionala în scopul inserţiei şi adaptării la 

cerinţele pieţei muncii 

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

Obiectivul 

general al 
disciplinei 

- Evidenţierea legăturii indisolubile între teorie şi practică în asistenţa socială a 
persoanelor delincvente prin surprinderea corelaţiei dintre cercetarea sociologică şi 

intervenţia socială specializată; Prezentarea şi aprofundarea principalelor metode de 
intervenție socială specializată a categoriilor de persoane deviante în strânsă 
corelaţie cu teoriile specifice raportate la un model cultural definit. 

7. Conţinuturi 

Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

Cadrul conceptual al delincvenței (devianței). Termeni 

specifici. Particularități, cauze și caracteristici 
2 

expunere, prelegere, 

curs interactiv, 
prezentare videoclipuri 

tematice, dezbatere, 

explicație 

 

Mecanisme de protecție a societății la fenomenul 

delincvenței penale și nepenale 
2 

 

Tipologii de persoane deviante/delincvenți (minori, 
adolescenți, adulți) și caracterizarea acestora. Soluții și 

studii de caz 

4 

 

Delincvența juvenilă. Definiții, concepte, factori de 

risc 
2 

 

Delincvența juvenilă și servicii specifice minorilor 
delincvenți care (nu) răspund penal. Minorii 
delincvenți și procesul de resocializare. Cadru 

conceptual și studii de caz 

2 

 

Rolul instanțelor pentru minori în socializare-educare 
și control social a delincvenților juvenili. Metode și 
tehnici specifice de lucru cu categorii de delincvenți 

minori 

4 

 

Asistența socială a delincvenților juvenili. 
Managementul de caz. Măsuri și soluții ale combaterii 

delincvenței juvenile 

2 

 

Delincventul – concept, legislație și paradigme 2  

Sistemul național de probațiune din România. 

Caracteristici și servicii acordate beneficiarilor. Studii 

de caz 

4 

 

Rolul echipei interdisciplinare în managementul de caz 

pentru persoanele privative de libertate 
2 
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Deontologia profesională în activitatea de evaluare, 

supraveghere, asistare şi incluziune socială a 
persoanelor și grupurilor care manifestă conduite 

deviante / delincvențiale / infracționale 

2 

 

 

Bibliografie  

- ***Legea 292/2011 a asistenței sociale actualizată 

- *** Ghid de practici instituţionale în instrumentarea cauzelor cu minori (2005), Asociaţia 
Alternative Sociale, Iaşi 

- Cusson, Maurice, (2006). Prevenirea delincvenţei. Editura Gramar.  

- Durnescu, Ioan; Lewis, Sam; McNeill, Fergus; Raynor, Peter; Vanstone, Maurice, (2009) Reducerea 

riscului de recidivă după închisoare. Bucureşti: Lumina Lex.  

- Palaghia, Carmen (2016) Dimensiuni ale devianței școlare. De la identificare la prevenție. Editura 
Pro Universitaria.  

- Poledna, S., Sandu, M., Berne, A. L., Foca, L., Palaghia, M,. (2009) Manual de formare profesională 

privind lucrul cu persoanele condamnate care urmează să se libereze din penitenciar. Bucureşti: 
Lumina Lex.  

- Rădulescu, M. Sorin (2010) Sociologia devianței și a problemelor sociale. București: Lumina Lex.  
- Sandu, Maria, (2017) Reacția socială împotriva criminalității. Supravegherea și asistența post-

penală. București: Pro Universitaria. 

- Iacobuţă, Alecu Ioan, (2006) Criminologie. Iaşi: Editura Junimea.  
- Durnescu, I., (2011) Probaţiunea. Teorii, legislaţie şi practică. Iaşi: Polirom.  

- Durnescu, Ioan, (2009) Asistenţa socială în penitenciar. Iași: Polirom.  
- Kalmthout, Anton M. Van (edit.), Durnescu, Ioan. (trad.) (2004) Reintegrarea socială şi 

supravegherea infractorilor în opt ţări europene. Craiova: SITECH.  

Bibliografie minimală 

- ***Legea 292/2011 a asistenței sociale actualizată 
- *** Ghid de practici instituţionale în instrumentarea cauzelor cu minori (2005), Asociaţia 

Alternative Sociale, Iaşi 

- Durnescu, I., (2011) Probaţiunea. Teorii, legislaţie şi practică. Iaşi: Polirom.  
- Durnescu, Ioan; Lewis, Sam; McNeill, Fergus; Raynor, Peter; Vanstone, Maurice, (2009) Reducerea 

riscului de recidivă după închisoare. Bucureşti: Lumina Lex.  

- Rădulescu, M. Sorin (2010) Sociologia devianței și a problemelor sociale. București: Lumina Lex.  

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

Devianţa, delincvenţa şi infracţionalitatea – definire și 

analiză conceptuală  
2 

Conversatia euristică, 

prezentare de referate, 
dezbaterea, 

problematizarea, 

oferirea de exemple, 

jocul de rol, prezentare 

de caz, 

utilizare instrumente de 

lucru, prezentare acte 

normative 

 

Mecanisme de protecție a societății la fenomenul 

delincvenței penale și nepenale 
2 

 

Tipologii de persoane deviante/delincvenți (minori, 
adolescenți, adulți) și caracterizarea acestora. Soluții și 

studii de caz 

4 

 

Delincvența juvenilă versus devianța școlară. Studii de 

caz 
2 

 

Delincvența juvenilă și servicii specifice minorilor 
delincvenți care (nu) răspund penal. Minorii 

delincvenți și procesul de resocializare. Studii de caz 

2 

 

Rolul instanțelor pentru minori în socializare-educare 
și control social a delincvenților juvenili. Metode și 
tehnici specifice de lucru cu categorii de delincvenți 

minori 

4 

 

Asistența socială a delincvenților juvenili. 2  



  

 

4 / 5 

Universitatea 

Ştefan cel Mare 
Suceava 

Managementul de caz. Măsuri și soluții ale combaterii 

delincvenței juvenile 

Delincventul – concept, legislație și paradigme 2  

Sistemul național de probațiune din România. 
Caracteristici și servicii acordate beneficiarilor. Studii 

de caz 

4 

 

Rolul echipei interdisciplinare în managementul de caz 

pentru persoanele privative de libertate 
2 

 

Deontologia profesională în activitatea de evaluare, 
supraveghere, asistare şi incluziune socială a 
persoanelor și grupurilor care manifestă conduite 

deviante / delincvențiale / infracționale 

2 

 

 

Bibliografie 
- ***Legea 292/2011 a asistenței sociale actualizată 

- *** Ghid de practici instituţionale în instrumentarea cauzelor cu minori (2005), Asociaţia 
Alternative Sociale, Iaşi 

- Cusson, Maurice, (2006). Prevenirea delincvenţei. Editura Gramar.  
- Durnescu, Ioan; Lewis, Sam; McNeill, Fergus; Raynor, Peter; Vanstone, Maurice, (2009) Reducerea 

riscului de recidivă după închisoare. Bucureşti: Lumina Lex.  

- Palaghia, Carmen (2016) Dimensiuni ale devianței școlare. De la identificare la prevenție. Editura 
Pro Universitaria.  

- Poledna, S., Sandu, M., Berne, A. L., Foca, L., Palaghia, M,. (2009) Manual de formare profesională 

privind lucrul cu persoanele condamnate care urmează să se libereze din penitenciar. Bucureşti: 

Lumina Lex.  
- Rădulescu, M. Sorin (2010) Sociologia devianței și a problemelor sociale. București: Lumina Lex.  
- Sandu, Maria, (2017) Reacția socială împotriva criminalității. Supravegherea și asistența post-

penală. București: Pro Universitaria. 
- Iacobuţă, Alecu Ioan, (2006) Criminologie. Iaşi: Editura Junimea.  

- Durnescu, I., (2011) Probaţiunea. Teorii, legislaţie şi practică. Iaşi: Polirom.  
- Durnescu, Ioan, (2009) Asistenţa socială în penitenciar. Iași: Polirom.  
- Kalmthout, Anton M. Van (edit.), Durnescu, Ioan. (trad.) (2004) Reintegrarea socială şi 

supravegherea infractorilor în opt ţări europene. Craiova: SITECH. 

Bibliografie minimală 

- ***Legea 292/2011 a asistenței sociale actualizată 
- *** Ghid de practici instituţionale în instrumentarea cauzelor cu minori (2005), Asociaţia 

Alternative Sociale, Iaşi 
- Cusson, Maurice, (2006). Prevenirea delincvenţei. Editura Gramar.  

- Durnescu, I., (2011) Probaţiunea. Teorii, legislaţie şi practică. Iaşi: Polirom.  
- Durnescu, Ioan; Lewis, Sam; McNeill, Fergus; Raynor, Peter; Vanstone, Maurice, (2009) Reducerea 

riscului de recidivă după închisoare. Bucureşti: Lumina Lex.  

- Palaghia, Carmen (2016) Dimensiuni ale devianței școlare. De la identificare la prevenție. Editura 
Pro Universitaria.  

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- Disciplina „Asistența socială a delincvenților” sprijină absolvenții de studii de licență pentru a 
dobândi competențe necesare lucrului cu diferite categorii de delincvenți din cadrul organizațiilor 

publice și/sau private pentru dezvoltarea unei intervenții coerente, integrate, eficiente și flexibile 

adaptate nevoilor existente. 

9. Evaluare 
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Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 
- Cunoasterea conceptelor de bază si 

asistența socială a delinvcenților 
Examen 

50% 

Seminar 

- Evaluarea participării active în cadrul 

seminariilor, prezentarea de teme, referate 
sau proiecte 

Referat 
 

50% 

Laborator     
Proiect     
Standard minim de performanţă 

 Standarde minime pentru nota 5: însuşirea principalelor concepte, definiții, tipologii, cunoașterea 
structurii sistemului de asistență socială 

 Standarde minime pentru nota 10: însuşirea conceptelor, definițiilor, tipologiilor, efectuarea de 
corelații între probleme sociale și servicii și prestații sociale, prezentarea unei teme prestabilite şi 
prezentată în activitatea de seminar. 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

20.09.2022 

Lector univ. dr. Cristina Cormoș 

 

Asist. univ. dr. Sergiu RAIU 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

26.09.2022 Lector univ. dr. Ioana-Andreea COZIANU  

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

26.09.2022 Prof. univ. dr. Florin PINTESCU 

 
 
 


