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INFORMAŢII PERSONALE Mihăilă (Sandu), Maria-Marinela  
 

  

  

   

 sandum@uaic.ro 

 

 

Sexul Feminin | Data naşterii 13/08/1966 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
ÎN DOMENIUL PROIECTULUI   

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ / 

DOMENIUL OCUPAŢIONAL 
 

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI 
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice 
Departamentul de Sociologie și Asistență Socială 

De la 24.02.2004 – până în 
prezent (durată nedeterminată) 

 
 
 
 
 

Conferenţiar universitar doctor / lector universitar doctor 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 
Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Iaşi, Bd. Carol I nr. 11, 700506, http//www.uaic.ro  

Cursuri şi seminarii la programele universitare de masterat: 

 Criminologie şi victimologie (2004-2006; 2009-2021) 

 Criminologie (2009-prezent) / Criminologie şi criminalitate (2006-2009) 

 Pregătirea pentru liberare și asistența postpenală (2018-2021)  

 Protecţia familiei în contextul european (M: FMRF: 2004-prezent; M: SCCV: 

2013-2021) 

 Protecţia familiei şi a copilului (2004-2009) 

 Protecţia juridică a minorului (ani şcolari 2005-2013) 

 Probaţiune şi justiţie restaurativă (2009-2021) 

 Victimologie şi metodologie specifică (2005-2007) 

 Introducere în probaţiune (ani şcolari 2004-2006) 

 Metodologia activităţii de probaţiune (2004-2009) 

 Reintegrarea socială şi supravegherea infractorilor (2005-2007) 

 Dependenţa de drog şi alcool (ani şcolari 2004-2009) 
                 Cursuri şi seminarii la programele universitare de licenţă: 

 Asistenţa socială a persoanelor delincvente (2004-2008; 2018-prezent) / Asistenţa 
socială a persoanelor deviante (2008-2017)  

 Introducere în asistența socială (2020-prezent) / Bazele asistenței sociale (2017- 2019) 
Teorie şi metodă în asistenţa socială (2004-2016)  

 Medicina socială şi asistenţa socială a persoanelor cu boli cronice și HIV/SIDA (2009-
2017) / Asistența socială a persoanelor cu boli cronice și terminale (2018 - prezent) 

 Asistenţă socială aplicată şi practică compactă de specialitate în cadrul sistemului de 
justiție penală – sistemul de probaţiune şi sistemul penitenciar (2004-prezent) 

  Asistenţa socială a persoanelor dependente de drog şi alcool (ani şcolari 2004-2008) 
 

Tipul sau sectorul de activitate   Didactică (curs/seminar/cercetare/coordonare practică de specialitate 

De la 01.04.2011 – până la 
31.03.2012 

 
 

Postdoctorand Bursier POSDRU 
  Academia Română – Filiala Iaşi 
Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gh. Zane” 
Iaşi, str. T. Codrescu nr. 2, cod 700481 

mailto:sandum@uaic.ro
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De la 01.09.2001 – până la 
23.02.2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier de reintegrare socială şi supraveghere, gradul II (consilier de probaţiune, 
denumire actuală); şef serviciu delegat 
Ministerul Justiţiei, Tribunalul Iaşi, Serviciul de Reintegrare Socială şi Supraveghere a Infractorilor 
(Serviciul de Probaţiune – denumire actuală), Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 25 A/Iaşi, str. N. Gane nr. 
5A, http//www.just.ro/probatiune 

▪ evaluarea psihosocială a persoanelor inculpate / condamnate; 

▪ supravegherea persoanelor care execută pedepse neprivative de libertate; 

▪ consilierea şi asistarea socială a persoanelor supravegheate în comunitate; 

▪ supervizarea personalului din probaţiune; 

▪ management instituţional la nivelul serviciului de probaţiune 

Tipul sau sectorul de activitate   Executarea sancţiunilor neprivative de libertate / sancțiuni comunitare 

De la 01.09.2001 – până la 
23.02.2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadru didactic asociat 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 
Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială 
Iaşi, Bd. Carol I nr. 11, 700506, http//www.uaic.ro 
 

▪ Protecţia familiei şi a copilului, CURS/SEMINAR, Facultatea de Filosofie, modulul de master „Management 
social şi dezvoltare comunitară,” U.A.I.C. Iaşi, în perioada anilor şcolari 2001-2004 

▪ Dreptul familiei, SEMINAR, Facultatea de Filosofie, secţia Asistenţă Socială, U.A.I.C. Iaşi, în anul şcolar 1998-
1999 

▪ Dependenţa de drog şi alcool, CURS/SEMINAR, Facultatea de Filosofie, modulul de master „Probaţiune şi 
reinserţie socială,” U.A.I.C. Iaşi, în perioada anilor şcolari 2001-2004 

▪ .Asistenţă socială a comunităţii şi dezvoltare comunitară, CURS/SEMINAR, Facultatea de Teologie Ortodoxă, 
Secţia Asistenţă Socială, U.A.I.C., în anul şcolar 1997-1998 

▪  Practica de specialitate în domeniul probaţiunii,  COORDONARE/ÎNDRUMARE, Facultatea de Filosofie, 
modull de masterat “Probaţiune şi reinserţie socială,” U.A.I.C. Iaşi, în perioada anilor şcolari 2001-2004. 

 

Tipul sau sectorul de activitate    Didactică (curs/seminar/cercetare/coordonare a practicii de 
specialitate 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
PROFESIONALĂ   

07.12..2015 

 

 

 

 

30.09.2015   

Doctor în Sociologie  Calificativul: „Foarte 
bine”  

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 
România 

▪ domeniul fundamental: Sociologie; specializarea: Sociologia familiei  

▪ susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată „Efectele secularizării asupra filiației și 
parentalității” / „The effects of secularization on filiation and parenting” 

De la 01.10.2012 - până la  
30.09.2015 

 Școala doctorală, forma de învăţământ: cu frecvenţă  

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 
România 

▪ sociologia familiei / asistența familială (competenţe de cercetare-acțiune socială); 

▪ metodologia cercetării în științele sociale (competențe în cercetarea sociologică); 

▪ managementul proiectului  de intervenție socială (Certificat de absolvire înmatriculat în Registrul 

național al furnizorilor de formare profesională a adulților nr. 11461-2001/A/2006) 
 

 
 
 

Activităţi de cercetare-documentare-formare profesională 
Proiectul POSDRU/89/1.5/S/56815/Societatea Bazată pe Cunoaştere – cercetări, 
dezbateri, perspective 
Tipul sau sectorul de activitate    Implementarea proiectului Filiaţie şi parentalitate. Perspective 
socio-juridice în context european 

De la 01.09.2001 – până la 
23.02.2004 

Cadru didactic asociat 
Universitatea “Petre Andrei” Iaşi, Facultatea de Drept 
Iaşi, str. Grigore Ghica nr. 13,  http//www.upa.ro, tel. 0232-210474/0232-210333 
 

▪ Sociologie juridică,  CURS/SEMINAR, în perioada anilor şcolari 2001-2004 

▪ Psihologie judiciară, CURS/SEMINAR Facultatea de Drept, modulul de studii aprofundate „Ştiinţe penale şi 
criminalistică”, an şcolar 2003-2004 

Tipul sau sectorul de activitate    Didactică (curs/seminar/cercetare/coordonare practicii de specialitate 
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16.12.2000   Doctor în Drept  calificativul  

„Foarte bine” 

 Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu, Facultatea de Drept "Simion Bărnuţiu, România 

▪ domeniul fundamental: Drept; specializarea: Drept procesual civil  
▪ susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată „Acţiunile în cercetarea şi tăgada 

paternităţii” 
De la 01.10.1998 - până la  

30.09.2000 
 Studii doctorale, forma de învăţământ: cu frecvenţă  

 Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Facultatea de Drept "Simion Bărnuţiu, România 

 

 

De la 01.10.1995  - până la 
30.09.1996 

 

Magister / master în profilul: sociopsihopedagogie; specializarea: 
„Psihologia câmpului social” 

 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,  Facultatea de Filosofie, România 

▪  studii postuniversitare de tip masterat (competenţe generale în domeniul psihologiei sociale; 

competențe specifice în managementul crizei organizaţionale) 

▪ tema de disertaţie: „Criza organizaţională – perspectiva psihologiei sociale clinice” 

 

1995-1996  

 
Seminar Pedagogic Universitar  

 

Facultatea de Filosofie, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România: competențe psihopedagogice și didactice  

▪ psihologie şcolară şi educaţională 

▪ didactica (competenţe didactice) 

▪ practica pedagogică (predare-învăţare) 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

De la 01.09.1996 - până la  
30.09.1998 

  Studii doctorale, forma de învăţământ: cu frecvenţă  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,  Facultatea de Drept, România 

▪ drept procesual civil (competenţe de documentare-cercetare / predare-învăţare) 

▪ drept civil / dreptul familiei (competenţe de documentare-cercetare / predare-învăţare) 

▪ drept procesual civil (competenţe de documentare-cercetare / predare-învăţare) 

▪ drept civil / dreptul familiei (competenţe de documentare-cercetare / predare-învăţare) 

  1992-1995 Licenţiată în asistenţă socială, profilul sociopsihopedagogie, 
specializarea asistenţă socială 

 

  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,  Facultatea de Filosofie, Catedra de Sociologie şi Asistenţă 
Socială, Secţia Asistenţă Socială 

▪ studii universitare de lungă durată (4 ani), forma de învăţământ: zi 

▪ Tehnici specifice în Asistenţa Socială (deprinderi privind ascultarea activă, empatia, intervievarea) 

Competenţe de comunicare  ▪ Competențe de comunicare psihopedagogică cu specialiștii dobândite prin experienţa în 

domeniul formării profesionale în asistența psihosocială penală și post-penală – domeniul 
probațiunii și al asistenței sociale penitenciare: colaborator expert senior și formator în 
implementarea programului „Reducerea Riscului de Recidivă după închisoare (RRR), în cadrul 
proiectului de asistență tehnică PHARE 2006 „Continuarea dezvoltării sistemului de probaţiune 
în România”, Phare RO/2006/018-147.01.04.05, al cărui beneficiar a fost Ministerul Justiției și 
Libertăților Cetățenești – Direcția de Probațiune și Administrația Națională a Penitenciarelor; 

▪ competențe de comunicare  psihopedagogică cu studenții și masteranzii dobândite prin 

experienţa de cadru didactic universitar în cadrul programelor de masterat și în cele de licență; 

▪ competențe de comunicare dobândite prin experienţa în domeniul probațiunii - evaluarea, 

supravegherea și asistarea psihosocială a persoanelor care săvârșesc fapte penale; 

▪ competențe de comunicare și de lucru în echipa interdisciplinară de cercetare-acțiune socială.  
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Limba maternă Limba română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba franceză C1/2  C1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

   

Limba engleză B1/2  C1/2 A1/2  A1/2 B1/2 

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

  

Competenţe organizaţionale / 
manageriale  

2006-2021: coordonarea programului universitar de masterat „Securitate Comunitară şi Controlul 

Violenţei” (acreditat de către Comisia ARACIS incepând cu anul școlar 2008-2009), în domeniul 
fundamental „Sociologie” cu aplicație în „Asistența comunitară” organizat la Facultatea de Filosofie şi 
Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din  Iaşi 
 
2004 - prezent: coordonarea activităților specifice asistenței sociale aplicate și a practicii 
compacte de specialitate realizată in următoarele instituții:  

 sistemul de justiție penală: unități penitenciare, servicii de probațiune, centre de 
detenție și centre educative pentru minori; 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – Compartimentul „Delincvența 
juvenilă” / Serviciul de Primire a Minorilor in Regim de Urgență / servicii rezidențiale pentru 
minorii care nu răspund penal; 

 unități sanitare: obstetrică-ginecologie / maternități, spitale de pneumoftiziologie, spitale de 
psihiatrie / unități sanitare specializate în aplicarea măsurilor de siguranță cu caracter 
medical (art. 109 și art. 110 din Codul penal român, actualizat). 

 
2004 - prezent: facilitarea și evaluarea parteneriatului (în calitate de persoană de contact) dintre 

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice / Departamentul de Sociologie și Asistență Socială și 
următoarele instituții: 

 Direcția Națională de Probațiune / Serviciul de Probațiune Iași și alte structuri teritoriale 

de probațiune; 
 Administrația Națională a Penitenciarelor / Penitenciarul Iași / alte unități penitenciare / 

centre de detenție / centre educative pentru minori 
 
2002-2004: management instituţional (șef serviciu delegat) și supervizarea personalului nou 

angajat în cadrul Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Iași (Serviciul de Probațiune Iași – 
denumire actuală). 
 
 
2004-prezent: coordonarea științifică a lucrărilor de licență și a celor de susținere a disertației 

în următoarele domenii de cercetare aplicativă: 
 Criminologie și victimologie – disertatie; 
 Protecția socio-juridica a familiei și copilului în context european – disertatie; 
 Sociologia delincvenței cu aplicație în asistența socială a persoanelor care săvârșesc 

infracțiuni – licența / disertație; 
 Medicina socială / medicina familiei / protecția muncii – licenta /disertație; 
 Asistența psihosociala penala și post-penală – licență / disertație; 
 Reducerea riscului de recădere / recidivă după detenție / închisoare - disertație / licență; 
 Sănătatea mintală și infracționalitatea – licență / disertație 
 Comportamentul adictiv și infracționalitatea – licență / disertație 

 

2012-2015: inițierea și dezvoltarea proiectului de cercetare doctorală intitulat „Efectele secularizării 

asupra filiației și parentalității. Studiu de caz: Iasi; 
 
2011-2012: iniţierea şi dezvoltarea proiectului de cercetare postdoctorală intitulat „Filiaţie şi 

parentalitate. Perspective socio-juridice în context european”. 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

Competenţe dobândite la locul 
de muncă  

▪ Specialist „manager de proiect” cu următoarele competențe profesionale dobândite: 
Stabilirea scopului proiectului; stabilirea cerințelor de management integrat al 
proiectului; planificarea activităților și jaloanelor proiectului; gestionarea utilizării 
costurilor și resusrselor operaționale pentru proiect; realizarea procedurilor de 
achiziții pentru proiect; managementul riscurilor; managementul echipei de 
proiect; managementul comunicării în cadrul proiectului; managementul calității 
proiectului conform Certificatului de absolvire Seria x No 00011895, cod COR 242101;  

▪ expertiză în domeniul dezvoltării sistemului de probațiune în România; 

▪ expertiză în formarea profesională a specialiștilor în asistența psihosocială penală și 
post-penală: asistența socială penitenciară, consilierea și asistarea în probațiune; 

▪ expertiză în domeniul asistenţei familiale / medierii conflictelor intra-familiale; 

▪ expertiză în domeniul evaluare-supraveghere și asistare psihosocială a agresorului și 
protecția victimelor diverselor categorii de infracțiuni; 

▪ expertiză managerială în domeniul aplicării Managementului European de Excelență în 
domeniul probațiunii.competențe de coodonare a cercetărilor sociologice cu aplicație 
în asistența socială / securitatea comunitară și controlul violenței în domeniile: 
socioantropologia familiei; protecția socio-juridică a familiei și copilului; criminologie și 
victimologie; teorie și metodă în asistența socială;  asistența psihosocială penală și post-
penală; medicina socială și asistență socială a persoanelor cu boli cronice;  

▪ competențe de cercetare-documentare-acțiune socială în domeniile anterior 
menționate;  

▪ competenţe psihopedagogice în relația cu studenții și masteranzii dobândite prin 
experienţa de cadru didactic universitar in cadrul programelor de masterat și în cele de 
licență; 

▪ expertiză în domeniul protecţiei socio-juridice a familiei şi copilului în contextul 
european; 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

▪ utilizare PC, aparatură audio-video de monitorizare media şi de comunicare la distanţă 
 

Permis de conducere   categoria B 
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INFORMAΤII RELEVANTE 
PENTRU DOMENIUL DE 
APLICAȚIE 

Participare  la inițierea și dezvoltarea unor proiecte de cercetare-acțiune 
socială în domeniul proiectului 
 
 

▪ 2017-2021 - member of the Prison and Probation Research Centre (PPRC), set up within 
the University of Bucharest, Romania. 

▪ 2016-2017 – colaborator expert în cadrul grupurilor de lucru „Reabilitarea psiho-socială 
în spitale de psihiatrie și măsuri de siguranță”,  inițiat de Asociația Română de 
Psihiatrie Medico-Legală în parteneriat public-privat cu unități sanitare de profil, asociații, 
fundații și instituții publice; 

▪ 2016-2017 – colaborator expert în cadrul Proiectului Erasmus+ „Prevention of violent 
Radicalisation and Of Violent Actions in intergroup relations”, implementat de 
Universitatea din Florența (Italia) în parteneriat cu Asociația Psiterra (Iași, România), 
AufBruch (Berlin, Germania), LabCom (Florența, Italia), Universitatea din Barcelona 
(Spania), Fundația Giovanni Michelucci (Florența, Italia). Proiectul este finanțat prin 
programul Erasmus+ KA3, Call: EACEA/05/2016 Incluziunea socială prin intermediul 
educaţiei, formării şi tineretului”: perioada de implementare: 1 decembrie 2016 – 1 
decembrie 2018. 

▪ 2013-2015 – colaborator expert (the Principal Investigator) in „Strategic Targeting of 
Recidivism through Evaluation And Monitoring” (STREAM 2013 – 2015) was an EU 
funded project in which the National Offender Management Service of England and 
Wales worked in partnership with several European universities and probation agencies; 

▪ 2013 – colaborator expert în cadrul Proiectului „Etică, integritate şi transparenţă în 
sistemul de probaţiune din România”, Ministerul Justiției, Direcția de Probațiune, 
București, martie-iulie 2013. 

▪ 2013-2014 – colaborator pe termen scurt pe aria tematică „Bune practici în masteratele 
de sociologie, corelate cu cerinţele pieţei muncii" în cadrul proiectului Program de 
formare a competenţelor de cercetare şi profesionale pentru masteranzii din domeniul 
ştiinţelor sociale, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Filosofie și 
Științe Social Politice în parteneriat cu  Universitatea Bucureşti și Universitatea Babeş 
Bolyai Cluj-Napoca. 

▪ 2010-2012 – membru în echipa de cercetare a prioiectului „Children of Prisoners, 
Interventions & Mitigations to Strengthen Mental Health” (COPING), Collaborative 
Project (CP) - Small of medium-scale focused research project (STREP), SEVENTH 
FRAMEWORK PROGRAMME (FP7). 

▪ 2009 – colaborator expert senior în formarea profesională și implementarea parțială 
a programului „Reducerea Riscului de Recidivă după închisoare (RRR), în cadrul 
proiectului de asistență tehnică PHARE 2006 „Continuarea dezvoltării sistemului de 
probaţiune în România”, Phare RO/2006/018-147.01.04.05, al cărui beneficiar este 
Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești – Direcția de Probațiune și Administrația 
Națională a Penitenciarelor. 

▪ 2008-2009 – colaborator expert în cadrul proiectului REPLAY 2008, Gaming Technology 
Platform for Social Reintegration of Marginalised Youth, 7th FRAMEWORK PROGRAME, 
Work Pakage 1 (WP1). 

▪ 2006-2008 – colaborator în cadrul următoarelor proiecte de intervenție socială: „Modalităţi 
de reconciliere a relaţiei victimă-agresor”,  în parteneriat cu Penitenciarul Iaşi; „Factorii 
psiho-sociali ai recidivei în tuberculoză”,  în parteneriat cu Spitalul Clinic de Pneumologie 
Iaşi; „Prevenirea şi controlul formelor de violenţă în şcoală”,  în parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar Iaşi şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi; 

▪ 2003-2004 – colaborator în cadrul proiectului „Resurse latente, funcţii şi disfuncţii sociale 
în protecţia populaţiilor defavorizate”, grant CNCSIS (coordonat de prof. dr. Vasile 
Miftode), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie, Catedra 
de Sociologie și Asistență Socială. 
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INFORMAΤII RELEVANTE 
PENTRU DOMENIUL DE 
APLICAȚIE  

Participare la conferințe naționale și internaționale, workshop-uri si webinarii pe teme de 
interes științific 
▪ 2021 – participare la Seminarul Național online: „Îmbunătățirea competențelor personalului din 

sistemul penitenciar, probațiune și domeniul juridic în cadrul temei: Prevenirea și combaterea 

violenței generate de extremism (P/CVE): nevoia de a restructura programele de formare a 
profesioniștilor din justiția penală”, Universitatea de Vest din Timisoara, 23 aprilie 2021 
(http://www.r4just.org/events.html).  

▪ 2021 – susținerea conferinței „The role of the family climate on the desistance in the case of 
young offenders”, 2nd International Webinar „The complexity of education in juvenile justice”, 

EDUPRISroject, West University of Timisoara, 18th June, from 11:00 CET to 13:00 CET 2nd Webinar 

EDUPRIS PROJECT „The complexity of education in juvenile justice” (google.com). 

▪ 2021 – participarea și finalizarea cursului intensiv „Cum să construiești o relație terapeutică cu 
un client involuntar”, curs creditat de Administrația Nțională a Penitenciarelor și CNASR, în 
cadrul Programului European Strategies Consulting, 15 martie / 15 aprilie 2021 
(https://eustrategies.eu/international-training-school-on-ccs/). 

▪ 2021 / 2020 / 2019 – participare, în calitate de membru organizator, la Conferința Națională de 
Asistență Socială Penitenciară cu participare internațională găzduită de Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Departamentul de 
Sociologie și Asistență Socială, în cadrul Zilelor Asistenței Sociale, martie-aprilie 2021 / 2020 / 2019 
(https://www.facebook.com/conferinta.asistentasocialapenitenciara.9/videos/286356936290059)  

▪ 2021 – susținerea conferinței „Dileme bioetice referitoare la protecția familiei și copilului. Provocări 

actuale în asistența familială”, în cadrul celei de-a VII-a ediții a Conferinței Naționale FAMILIA ÎN 
SOCIETATEA CONTEMPORANĂ, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” - Parcul Copou, Iași, 4 iunie 
2021(https://www.facebook.com/SucursalaTeritorialaIasiCNASR/photos/a.1434610849931451/4187
251738000668);  

▪ 2019 - susținerea conferinței cu tema „Specificul managementului de caz în asistența socială 
penitenciară – analize comparative, în cadrul primei ediții a Conferinței Naționale de Asistență 
Socială Penitenciară cu participare internațională, Iași, 15 martie 2019 

(https://www.uaic.ro/event/conferinta-nationala-de-asistenta-sociala-penitenciara/).  

▪ 2017 – participare la masa rotundă cu tema „Aplicarea Convenţiei Organizaţiei Națiunilor Unite 
privind drepturile  persoanelor cu dizabilităţi pe segmentul psihosocial – de la teorie la 

practică”,  Palatul Parlamentului, Sala Avram Iancu, Etaj P1, București, 17 mai 2017; 

▪ 2017 – participare la focus-group-ul dedicat sistemului de probațiune din cadrul proiectului 
Erasmus+ „Prevention of violent Radicalisation and Of Violent Actions in intergroup 
relations”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și Ștințe ale 

Educației, sala D3013 Iași, 4 mai 2017, h 17-18:00; 

▪ 2016 – lansarea cărții Efectele secularizării asupra relației părinți-copii. Studiu de caz: municipiul 

Iași. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza din Iași, Librăria Taffrali, 16 decembrie 2016; 

▪ 2016 – participare la dezbaterea televizată pe tema „Reabilitarea psiho-socială în spitalele de 
psihiatrie și măsuri de siguranță”, Studioul TVR 2, București 29 martie 2016 

(www.tvrplus.ro/editie-actual-pe-2-430642); 

▪ 2016 – susținerea lucrării „The victim’s perspective in psychosocial assessment of the 
agressional behavior” /„Perspectiva asupra victimei în cadrul evaluării psihosociale realizată pentru 
agresor”, în cadrul Conferinței internaționale SPECTO 2016 – Probation as a field of study and 
reserch: From person to society, Filodiritto Editore, Timișoara, 31 martie-1 aprilie 2016 
(http://www.specto2016.uvt.ro/); 

▪ 2016 – comunicarea „Provocări sociale și dileme etice în sistemul românesc de probațiune”, 
Conferință națională în cadrul Zilelor Asistenței Sociale; moderator workshop „Demnitatea umană 

în probațiune”, Ediția a II-a,Iași, 22 martie 2016 (https://www.uaic.ro/event/conferinta-nationala-
promovarea-demnitatii-umane-profesionisti)  

▪ 2016 – susținerea lucrării „Strategiile secularizării și «Kinship»-ul contemporan»” (The 

Strategies of Secularization and the Contemporary Kinship), în cadrul CCI-4-th Edition, 
„Communication, Context, Interdisciplinarity”, Târgu Mureș, Petru Maior University, 20-21 octombrie 
2016; 

▪ 2016 – comunicarea „Resurse spirituale în protecția familiei și a copilului”, la” Zilele Asistenței 
Sociale / Cercetarea în asistența socială. Oportunități și aspecte critice, Școala doctorală a Facultății 

de Filosofie și Științe Socila-Politice, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 10 martie 2015 (www.uaic.ro; http://www.cnasr.ro/filiala); 

▪ 2015 – susținerea lucrării „Responsabilitatea parentală și transmiterea familială a valorilor 
religioase” (The parental responsability and the religious values transmission through family), în 

cadrul proiectului „Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi 
internaţional”. POSDRU/159/1.5/S/132400, Universitatea „Babes Bolyai”, Cluj-Napoca, 22-26 

septembrie 2015 (http://www.ubbcluj.ro/event/conferinta); 

▪ 2015 – susținerea comunicării intitulată „Provocările secularizării asupra familiei, filiației și 
sistemului parental” (The Challenges of secularization on Family, Filiation and Parental system), în 

cadrul proiectului „Interdisciplinary research and professional development within international 
context”, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. POSDRU/159/1.5/S/132400, 10-12 iunie 
2015 (http://www.uaic.ro/event/conferinta-cercetare-interdisciplinara-si dezvoltare-profesionala-in-
context-international); 

▪ 2015 – susținerea lucrării „Efectele secularizării asupra rudeniei spirituale” (The Effects of 

Secularization on Spiritual Kinship), în cadrul GIDNI 2 International Conference „Globalization, 
Intercultural Dialogue and National Identity”, Târgu Mureș, Petru Maior University 28-29 mai 2015  
(http://www.upm.ro/evenimente/doc/2015/Brosura%20GIDNI%202.%20final.pdf). 
 

http://www.r4just.org/events.html
https://docs.google.com/forms/d/1Bz4YlHI9YYXRh96vrhmLP8s0aUKMuHFHLrUeqtPJhgU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Bz4YlHI9YYXRh96vrhmLP8s0aUKMuHFHLrUeqtPJhgU/viewform?edit_requested=true
https://eustrategies.eu/international-training-school-on-ccs/
https://www.facebook.com/conferinta.asistentasocialapenitenciara.9/videos/286356936290059
https://www.facebook.com/SucursalaTeritorialaIasiCNASR/photos/a.1434610849931451/4187251738000668
https://www.facebook.com/SucursalaTeritorialaIasiCNASR/photos/a.1434610849931451/4187251738000668
https://www.uaic.ro/event/conferinta-nationala-de-asistenta-sociala-penitenciara/
http://www.tvrplus.ro/editie-actual-pe-2-430642
http://www.specto2016.uvt.ro/
https://www.uaic.ro/event/conferinta-nationala-promovarea-demnitatii-umane-profesionisti
https://www.uaic.ro/event/conferinta-nationala-promovarea-demnitatii-umane-profesionisti
http://www.uaic.ro/
http://www.cnasr.ro/filiala
http://www.ubbcluj.ro/event/conferinta
http://www.uaic.ro/event/conferinta-cercetare-interdisciplinara-si%20dezvoltare-profesionala-in-context-international
http://www.uaic.ro/event/conferinta-cercetare-interdisciplinara-si%20dezvoltare-profesionala-in-context-international
http://www.upm.ro/evenimente/doc/2015/Brosura%20GIDNI%202.%20final.pdf
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE Participare la conferințe naționale și internaționale, workshop-uri și webinarii pe teme de 
interes științific 
 

▪ 2015 – susținerea comunicării „Strategiile secularizării și «Kinship»-ul contemporan” (The 
Strategies of secularization and the contemporary Kinship), în cadrul International Conference 

„Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues”, Parallel Session: 3.  
„Economics, Social and Political Theory”, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Cercetări 
Economice și Sociale „Gheorghe Zane”, 7-11 mai 2015 (http://proiectidsrc.acadiasi.ro/international-
conference-humanities-and-social-sciences-today-classical-and-contemporary-issues/#more-1459); 

▪ 2015 – susținerea comunicării „Conjugalitatea afectivă și parentalitatea asumată, premise 
pentru o reală și eficientă protecție socială a familiei și copilului”, în cadrul Conferinței 

Internaționale  LUMEN-RSACV 2015, ediția nr. 6, aria tematică: „Sociology of Marriage and Family”, 
16-19 aprilie 2015 (http://www.conferinta.info/ro/call-uri-rsacvs2015); 

▪ 2015 – susținerea comunicării „Resurse spirituale în protecția familiei și a copilului”, la Zilele 
Asistenței Sociale / Cecetarea în asistența socială. Oportunități și aspecte critice/Comitet 
organizatoric/ Școala doctorală a Facultății de Filosofie și Științe Socila-Politice, Departamentul de 

Sociologie și Asistență Socială, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 10 martie 2015 
(www.uaic.ro; http://www.cnasr.ro/filiala); 

▪ 2015 – susținerea comunicării „Repere socio-culturale și spirituale în prevenirea violenței 
conjugale / maritale”, în cadrul Conferinței de Științe Penale / Cercul de științe penale. Ediția 1. 

Martie 2015. Secțiunea: „Violența asupra femeii”, Facultatea de Drept / Săptămâna Masteratelor de 
la Drept / Amf. I1, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 30 martie 2015 
(http://laws.uaic.ro/anunt_1_04_2015_sapt_masterelor.html); 

▪ 2014 – susținerea comunicării „Fenomenul secularizării și «criza familială». Perspectiva 
bioetică cu valențe spirituale”, în cadrul Conferinţei Anuale a cercetării în sociologie și asistență 

socială, secțiunea „Evoluția instituției familiei în societatea românească contemporană”, 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu&Fundația Academică Ardeleană, 17-18 octombrie 2014; 

▪ 2013 – susținerea comunicării „Secularizare şi modernitate. Aspecte privitoare la viaţa de 
familie", în cadrul Conferinţei Naţionale a Societății Sociologilor din România – „Provocări 
sociale: instituţii, valori, tendinţe",  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 16-18 mai 2013; 

▪ 2013 – susținerea comunicării „Provocări şi oportunităţi în cercetarea criminologică / 
victimologică. Aspecte referitoare la formarea profesională în justiţia penală", în cadrul 

Zilelor Asistenţei Sociale, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de 
Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 28 martie 2013. 

▪ 2013 – susținerea comunicării „Bune practici în masteratele de sociologie, corelate cu 
cerinţele pieţei muncii", în cadrul  Conferinței organizată în cadrul "Programului de formare a 

competenţelor de cercetare şi profesionale pentru masteranzii din domeniul ştiinţelor sociale" -  
POSDRU/86/1.2/S/64088, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Filosofie 
și Științe Social-Politice, amfiteatrul II8, 27 martie 2013; 

▪ 2012 – susținerea comunicării „Conjugalitatea afectivă, parentalitatea asumată şi 
responsabilizarea copilului premisă pentru o reală şi eficientă protecţie socială – design-
ul cercetării”, în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice „Cunoaşterea nuanţată: puncte de 

vedere epistemologice, tendinţe în utilizarea numerelor fuzzy, domenii de aplicabilitate”, Institutul 
de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi,  8 Martie 2012; 

▪ 2012 – susținerea comunicării „Conjugalitatea afectivă şi parentalitatea asumată, premisă a 
revigorării familiei contemporane”, în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice „De la criza 

democraţiei la democraţia crizei”, Departamentul de Filosofie al Institutului de Cercetări 
Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi, 25 februarie 2012; 

▪ 2011 – susţinerea conferinţei internaţionale intitulată „Aspecte bioetice privind filiaţia ca 
rezultat al fecundaţiei artificiale”, în cadrul Proiectului POSDRU/89/1.5/S/56815/Societatea 

Bazată pe Cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective, Academia Română, Filiala Iaşi, 30 
noiembrie-4 decembrie 2011; 

▪ 2011 – susţinerea conferinţei internaţionale intitulată „«Ocrotirea părintească» şi 
responsabilitatea parentală”, în cadrul Proiectului POSDRU/89/1.5/S/56815/Societatea Bazată 

pe Cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective, Universitatea de Nord Baia Mare, 27-30 
octombrie 2011; 

▪ 2011 – susţinerea conferinţei intitulată „Protecţia familiei şi a copilului în contextul crizei 
socio-economice actuale”, în cadrul Proiectului POSDRU/89/1.5/S/56815/Societatea Bazată 

pe Cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
19-22 octombrie 2011; 

▪ 2011 – susţinerea conferinţei naţionale cu participare internaţională intitulată „Parentalitatea în 
contextul transformărilor familiale actuale”, în cadrul Proiectului 

POSDRU/89/1.5/S/56815/Societatea Bazată pe Cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective, 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 14-15 octombrie 2011; 

▪ 2011 – Susţinerea conferinţei naționale cu participare internațională intitulată „Perspective 
socio-juridice în protecţia familiei şi copilului”, în cadrul Proiectului 

POSDRU/89/1.5/S/56815/Societatea Bazată pe Cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective, 
Universitatea Bucureşti, 27-28 mai 2011; 

▪ 2010 – susţinerea conferinţei internaţionale cu tema „Perspective juridice privind protecţia 
copiilor ai căror părinţi sunt privaţi de libertate”, în cadrul prioiectului „Children of Prisoners, 

Interventions & Mitigations to Strengthen Mental Health” (COPING), Universitatea “Alexandru Ioan 
Cuza” Iaşi, 16 septembrie 2010; 
 

http://proiectidsrc.acadiasi.ro/international-conference-humanities-and-social-sciences-today-classical-and-contemporary-issues/#more-1459
http://proiectidsrc.acadiasi.ro/international-conference-humanities-and-social-sciences-today-classical-and-contemporary-issues/#more-1459
http://www.conferinta.info/ro/call-uri-rsacvs2015
http://www.uaic.ro/
http://www.cnasr.ro/filiala
http://laws.uaic.ro/anunt_1_04_2015_sapt_masterelor.html
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▪ 2009 – participare în calitate de colaborator expert la intâlnirile de lucru şi focus-grupurile organizate în problematica devianţei şcolare şi a 

delincvenţei juvenile în cadrul proiectului REPLAY 2008, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Iaşi, septembrie 2008, 

februarie-martie 2009; 

▪ 2005-2008 – participare la seminarii şi dezbateri pe următoarele arii tematice: „Realităţi penitenciare în contextul reformei sistemului 

penitenciar din România”, „Condiţia deţinutului şi reabilitarea lui în societatea contemporană”, „Posibilităţi şi limite ale intervenţiei 
recuperative în mediul penitenciar” organizate în colaborare cu Penitenciarul Iaşi şi Penitenciarul Botoşani; 

▪ 2007 – susținerea comunicării „Theorethical aspects of human traffic” în cadrul Work-shop-ului organizat la Facultatea de Drept, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi de către Asociaţia ELSA, iulie 2007; 

▪ 2006 – susținerea comunicării „Perspectiva criminologică asupra fenomenului de corupţie”, în cadrul Seminarului „Fenomenul 

coruptiei: aspecte etice, economice, politice si juridice” organizat de Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept & 
Parchetul de pe lângă ICCJ.DNA, PHARE RO, Fiscalia Especial para la Represion de los Delitos Economicos relacionados con la 
Corrupcion, 11-12 decembrie 2006; 

▪ 2004 – susținerea comunicării „Aspecte asistenţiale din perspectiva dezvoltării sistemului românesc de probaţiune”, în cadrul 

Conferinţei Asociaţiei Române de Sociologie şi a Asociaţiei Române de Promovare a Asistenţei Sociale (A.R.P.A.S.), secțiunea „Asistenţa 
socială şi spaţiul de justiţie”, Cluj-Napoca, 7-8 mai 2004. 

 
 

 
LISTA PUBLICAȚIILOR ȘTIINȚIFICE RELEVANTE (nume de autoare: Maria SANDU / Maria Marinela MIHĂILĂ) 
 

 
A. Cărți publicate ca unic autor, în calitate de coautor sau capitole în volume colective: 
 
2017. Reacția socială împotriva criminalității. Supravegherea și asistența post-penală. București: Editura Pro 

Universitaria, 244 p; ISBN: 978-606-26-0667-1. 
2017. „Protecție umană prin control social. Bazele sau fundamentele asistenței sociale moderne”, în Sociologia la 

Alma Mater Iassiensis. In honorem profesor Vasile Miftode (coord. Cristina Gavriluță) Iași: Editura Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi, pp. 182-197; ISBN: 978-606-714—361-4. 

2016. Efectele secularizării asupra relației părinți-copii. Studiu de caz: municipiul Iași. Editura Universității „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași, 291 p; ISBN 978-606-714-271-6. 

2014. Protecția familiei în context european. București: Editura Didactică și Pedagogică R.A, 50p. 
2013. Ghid pentru soluţionarea dilemelor etice în serviciile de probaţiune (coautor: Copoeru, Ion). București: 

Ministerul Justiției & Fundația Konrad Adenauer „Statul de Drept - Europa de Sud - Est”, 91 p. 
2011. „Supravegherea şi asistenţa post-penală”, în Probaţiunea. Teorii, legislaţie şi practică (coord. Ioan Durnescu). 

Iași: Editura Polirom, pp. 372-386; ISBN: 978-973-46-2171-2. 
2011. „Parentalitatea în contextul transformărilor familiale”, în Repere pentru construirea unei radiografii sociale 

(coordonatori: Dumitru Batâr și Dorel Morândău). Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu; ISBN: 978-606-12-0266-9. 
2009. Manual de formare profesională privind lucrul cu persoanele condamnate care urmează să se libereze din 

penitenciar, Bucureşti: Lumina Lex, 190p; ISBN: 978-973-758-206-5. 
2005. „Aspecte asistenţiale din perspectiva dezvoltării sistemului românesc de probaţiune”, în România socială. 

Drumul schimbării şi al integrării europene (coordonatori: Petru Iluţ, Laura Nistor, Traian Rotariu), vol. III, Editura EIKON, pp. 
311-330; ISBN: 973-7833-25-2. 

2004. „Probaţiune şi reinserţie socială în tranziţia românească”, în Sociologia populaţiilor vulnerabile. Teorie şi 
metodă (coord. Vasile Miftode), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pp. 223-280; ISBN: 973-703-049-4. 

2004. „Probaţiune şi reinserţie socială în tranziţia românească – studiu de caz”, în Sociologia populaţiilor vulnerabile. 
Teorie şi metodă (coord. Vasile Miftode), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pp. 403-416; ISBN: 973-703-
049-4. 

2004. Sociologia populaţiilor vulnerabile. Teorie şi metodă. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 421p; 
ISBN: 973-703-049-4. 

 
B. Articole în reviste cotate ISI având un factor de impact f ≥ 0,1, cu factor de impact f ≤ 0,1 sau în reviste 

indexate în cel puţin 2 dintre bazele de date internaţionale recunoscute 
 

2021. „Desistance and victim protection in Romania: collaboration between probation and prison from the 
perspective of the programme ‘Reducing the Risk of Relapse’” / Desistarea și protecția victimei în România: colaborarea 
dintre probațiune și penitenciar din perspectiva programului „Reducerea riscului de recidivă”, în Analele Științifice ale 
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Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă) „Sociologie şi Asistenţă Socială”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi, Tom XIV / Nr. 1 din 2021, pp. 45-62. 

2018. „Medical-legal and social premises regarding the individualization of the of taking and performing safety 
measures which have a medical character and apply to psychiatric and no psychiatric patients” / Premise medico-legale și 
sociale privitoare la individualizarea regimului de luare și executare a măsurilor de siguranță cu caracter medical aplicabile 
pacienților psihiatrici și non-psihiatrici, în Journal of Forensic Research. J Forensic Res 2018, 9:1. 

2017. „Bioethical Aspects Regarding Filiation as a Result of Artificial Fecundation” / Aspecte bioetice privind filiaţia ca 
rezultat al fecundaţiei artificiale), în Romanian Journal of Legal Medicine. Rom J Leg Med 25 (2) 221-226 (2017). 

2016. „The Parental Responsability and the Religious Values Transmission through Family” („Responsabilitatea 
parentală și transmiterea familială a valorilor religioase”), în Analele Științifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
(serie nouă) „Sociologie şi Asistenţă Socială”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Tom IX / Nr. 1 din 2016, pp. 99-
110. 

2012. „The Social and Legal Protection of Children whose Parents Serve Custodial Sentences” („Protecția socio-
juridică a copiilor ai căror părinți execută pedeapsa cu închisoarea”), în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi (serie nouă) „Sociologie şi Asistenţă Socială”, Tom V / Nr. 2 din 2012, pp. 34-52. 

2010. „Perspectiva criminologică în asistenţa psihosocială penală şi post-penală” / „Criminological perspective over 
criminal and post-criminal psychosocial assistance”, în Revista de Asistenţă Socială nr. 3/2010. 

2008. „Violenţa familială, factor de risc în delincvenţa juvenilă” / „Domestic violence, a risk factor in juvenile 
delinquency”, în Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială / Review of Research and Social Intervention. Vol. 23, Decembrie 
2008, pp. 63-82; ISSN (print): 1583-3410; ISSN (electronic): 1584-5397. 

2007. „Cercetarea criminologică între practica şi politica anticriminală”, în Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială / 
Review of Research and Social Intervention. Volumul 19/2007, pp. 43-60; ISSN (print): 1583-3410; ISSN (electronic): 1584-
5397. 

 
C. Lucrări publicate în volumele unor conferinţe (cu ISBN) indexate în cel puţin una dintre bazele de date 

internaţionale recunoscute, recenzii 
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