Lector univ.dr. Valeriu Fîrţală

Studii :

2007: Doctor în Sociologie, Universitatea din Bucureşti ;
1998: Diplomă de specializare la absolvirea cursurilor postuniversitare
de drept privat, Universitatea din București, Facultatea de Drept;
1997: Diplomă de licenţă, Universitatea din Bucureşti,
Drept;

Activitate didactică :
Asistență Socială;

Facultatea de

1998-prezent: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie și

Funcţii: Preparator universitar; Asistent universitar; Lector universitar;
2002-2012- Lector asociat la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza.
Programe/Proiecte :




Program de dezvoltare a reprezentării și asistenței juridice
internaționale în delincvența juvenilă - 1999-2002;
Proiect „Criminalitatea asociată drogurilor:conceptualizare,
teoretizare și măsurare” - 2008-2010;
Proiect POSDRU/96/6.2/S/63589 – Consolidarea
capacității funcționale și reintegrarea socială a foștilor
toxicodependenți cu antecedente penale -2010-2013.

Coautor al volumelor :


Legislație în asistența socială, Editura pentru Științe
Naționale, București, 2002;



Ghid de implementare în România a Convenției-Cadru
pentru Controlul Tutunului, București, 2007;



Asistența socială a grupurilor de risc, Editura Polirom,
București, 2010;



Probațiunea-Teorii, legislație și practică, Editura Polirom,
București, 2011.

Autor al cursurilor :






Dreptul familiei (2004) ;
Legislația securității sociale (2005);
Drept in asistență socială (2006);
Probațiunea in România (2007);
Introducere în probațiune (2009);

Titular al cursurilor :









Drept in asistență socială;
Elemente de drept;
Noțiuni introductive de legislație a muncii;
Instrumente europene cu impact în activitatea de probațiune;
Sistemul sancționator.Roluri procedurale ale consilierului de probațiune;
Asistența socială in justiția penală;
Reglementări europene privind criminalitatea transfrontalieră;
Aspecte etice și juridice in cercetarea socială și marketing.

Alte menţiuni:







Membru fondator al Centrului pentru Politici privind Securitatea Regională,
Prevenirea şi Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii.
Membru in Bordul științific al „ Probation Junior”.
Coordonator al masterului „Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri”.
Membru în Consiliul Facultății de sociologie și asistență socială - Universitatea din
București.
Consultant științific al Comisiei de Evaluare și Titularizare în învățământul
preuniversitar din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,
specializarea Cultură civică.
Colaborator de specialitate al ziarului Independent(1999-2003) și al postului Radio
Romania Actualități (2002-2004).

