
 

 FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială/ Asistenţă Socială 

1.3. Departamentul Asistenţă Socială 

1.4. Domeniul de studii Asistenta Sociala 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei ADOPŢIE ŞI PLASAMENT FAMILIAL 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Univ. Dr. Cristina Baciu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar - 

2.4. Anul de studiu  2,3 2.5. Semestrul  4,6 
2.6. Tipul de 

evaluare1 
C 

2.7. Regimul  

disciplinei2 

 
OP 

   

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Nr. de ore pe 

săptămână 

2 Din care 3.2. 

curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator - 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ  

28 Din care 3.5. 

curs 

28 Din care 3.6. seminar/ laborator - 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale 4*25= 100 Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  38 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  20 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  10 

Tutoriat  2 

Examinări  2 

Alte activităţi:  - 

3.7. Total ore studiu individual 72 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite 4 

                                                 
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C - colocviu 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă 
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum -  

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Participare 40% 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului - 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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Cursul îşi propune dobândirea următoarelor competenţe:  

 Competente cognitive: parcurgerea cursului contribuie la o mai buna 

intelegere a accentului pus in ultimii ani pe alternativa ingrijirii in familia 

substitut a copiilor care nu pot fi ingrijiti corespunzător in propria familie, 

fie ca măsura temporara a plasamentului fie ca masura definitiva prin 

adoptie;  

 Instrumental-aplicative: formarea deprinderilor de a lucra cu copiii ce au 

nevoie de protectie specială de tipul plasamentului şi al adopţiei precum şi 

cu familiile de origine ale acestora cât şi cu cele substitutive;  

 C1 identificare, culegere de informatii, documentare, evaluare si inregistrare 

a informatiilor, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea 

riscurilor sociale de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar si 

societal 

 C3 Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum şi a celor de 

suport acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială 

 C4 Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi 

grupurile sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, 

servicii, prestaţii) 

 C5 consiliere si alte metode de intervenţie specializată acordate în mediul 

familial sau instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, 

instituţii specializate de asistenţă socială etc.) cu respectarea valorilor si 

principiilor specifice asistentei sociale 

 C6 Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii şi alţi actori 

sociali implicaţi  

 Atitudinale: contribuie la dezvoltarea atitudinilor de respect si colaborare 

cu toate componentele sistemului client in contextul masurilor de plasament 

familial si adoptie.    
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 CT1 Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - 

problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor şi 

principiilor specifice asistentei sociale 

 CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse 

paliere ierahice la nivel intra- si interorganizational 

 capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea şi de autonomie în realizarea sarcinilor  

 capacitatea de utilizare eficientă a resurselor de timp şi a tehnicilor de învăţare 

pentru dezvoltarea personală şi profesională 

 

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

  

 Obiectivul  

general al 

disciplinei 

 

 Cursul oferă noţiuni introductive cu privire la serviciile de plasament 
familial si adoptie nationala si internationala ca masuri speciale de protecite 
a copilului aflat in dificultate. 

 

Obiective 

specifice 

 

 

 

 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.  

 Cunoaşterea unor posibilităţi de organizare a serviciilor adoptive şi de 
plasament, analiza concretă a unor servicii de acest gen. Aplicarea 
cunoştinţelor de psihologia vârstelor şi protecţia copilului la managementul 
cazurilor de adopţie, respectiv de plasament.  

 Actualizarea tehnicilor de intervievare sistemică şi de evaluare deja 
cunoscute.  

 Învăţare experienţială, prin jocuri de rol şi analiza consecutivă a propriilor 
trăiri.  

 Formarea deprinderilor de scriere a rapoartelor privind evaluarea cazurilor si 
de planificare a muncii viitoare. Îmbogăţirea cunoştinţelor care privesc 
munca directă cu părinţii şi copiii, în situaţiile în care există dificultăţi de 
adaptare reciprocă. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs 

 Metode de predare: expunere - prelegere asistată de calculator cu expunerea conţinuturilor 
cursurilor în format power point, exemplificări, întrebări de evaluare pe parcurs, explicaţii, 
problematizări, ilustrări cu materiale video sau printate referitoare la acţiuni/programe 
comunitare de succes; discuţii pe baza acestor prezentări, precum şi pe baza literaturii de 
specialitate studiate (cu utilizarea computerului si videoproiectorului), jocuri de rol. 

 Observaţii: 

1. Copiii şi nevoile lor 

2. Diferite modele de practică comunitară privind adopţia şi plasamentul familial  (paternalist, 
caritativ, al corectitudinii politice şi interacţionist) (suportul de curs).  

3. Cadrul instituţional în adopţie şi plasament 

4. Plasamentul familial – privire retrospectivă şi context internaţional 

5. Plasamentul familial în România – aspecte legislative 



6. Plasamentul la asistentul maternal  

7. Abordarea clinică a plasamentului 

8. Problematica adoptiei la nivel internaţional. Perspectiva istorica asupra acesteia 

9. Adopţia internă – aspecte juridice 

10. Adopţia internaţională 

11. Perspective teoretice în domeniul adopţiei 

12. Aspecte clinice ale adopţiei 

13. Aspecte ale activităţii asistentului social în cazurile de adopţie şi plasament 

14. Studii de caz, sinteze, concluzii 
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8.2. Seminar/ laborator - 

Observaţii: 
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Aspecte organizatorice, gestionare situaţii excepţionale 

 Prezenţa la ore: 5 prezenţe asigură intrarea în examenul scris.  
 Realizarea temei– obligatorie (în cazul nerealizării acesteia studentul pierde dreptul de a se prezenta 

la examenul scris).  
 Pentru restanţe/măriri studentul va trebui să refacă tema daca doreşte modificarea notei.  

 Temele se realizeeză la calculator, TNR-12, spaţiere la un rând şi jumătate, utilizând diacrticele şi 
stilul justified. Se vor respecta de asemenea standardele APA3 

 Plagiatul şi fraudele: în urma plagiatului şi/sau fraudelor se pierde nota. 
 Contestaţiile se fac în maxim 24 ore după înregistrarea rezultatelor pe academicinfo.ubbcluj.ro 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 Cursul pregăteşte studenţii pentru realizarea unor evaluări sistematice ale nevoilor şi resurselor 

beneficiarilor, pentru a fi capabili să instrumenteze şi să realizeze măsuri de protecţie speciale 

temporare sau definitive de tipul plasamentului familial sau al adopţiei. Se fac astfel utili la 

nivelul autorităţilor locale responsabile pentru implementarea măsurilor de protecţie specială 

ale copilului. 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere  

din nota finală 

10.4. Curs  4 p la testul grilă 

6 puncte referat științific în tematica 

disciplinei 

test grilă 

Sustinere referat 

ştiinţific 

40% 

60% 

10.5. Seminar/ 

laborator 

- - - 

10.6. Standard minim de performanţă – 1,50 p la testul grilă, 3 p sustinere referat 

 Min. 5 puncte din max. 10 p, minim 1,50 puncte la testul grilă.  

 

 

                                                 
 


