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I. PRELIMINĂRI 

 

 În cadrul reintegrării  sociale a ex-deţinuţilor, birourile de probaţiune desfăşoară activităţi 

de pregătire către liberare şi acordarea de servicii de asistenţă şi consiliere după liberare. Pentru 

ca procesul de reintegrare în comunitate să fie mai eficient, acesta trebuie să fie organizat în 

comun cu sistemul penitenciar şi să dea dovadă de organizare. Un element important în 

reintegrare postdetenţie este aplicarea programelor psiho-sociale. Consilierul de probaţiune 

trebuie să cunoască procedura de pregătire  pentru liberare şi acordarea asistenţei 

postpenitenciare. 

Instruirea în disciplina dată este orientată spre cunoaştere, aplicare și integrare. 

Cunoaşterea include acumulare de informaţie şi sistematizare de concepte în domeniul 

organizarea şi funcţionarea serviciului de probaţiune. Aplicarea va forma abilităţi practice pentru 

activităţile de probaţiune. Integrarea ţine de formarea şi dezvoltarea capacităţilor de a reda 

cunoştinţele  teoretice şi a folosi  abilităţile  practice  în activitatea  profesională  de toate zilele şi 

la rezolvarea problemelor complicate. 

 

 

II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI 

 

La studierea disciplinei ”Programe de resocializare a persoanelor aflate în conflict cu 

legea” consilierul de probaţiune trebuie: 

 

La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

- să descrie programele de resocializare; 

- să definească conceptual adaptării sociale postdetenţie; 

- să explice procesul de evaluare a impactului programelor de resocializare aplicate; 

- să identifice procedura de evaluare a necesităţilor beneficiarilor; 

- să cunoască procesul de evaluare a reţelei sociale; 

- să cunoască de a evalua riscul de recidivă; 

- să identifice serviciile acordate de ONG sau organe publice în vederea soluţionării 

problemelor beneficiarilor. 

 

La nivel de aplicare: 

- să  determine soluţiile corecte pentru soluţionarea problemelor beneficiarilor; 

- să stabilească legăturile dintre programele de resocializare şi reducerea recidivei; 

- să argumenteze necesitatea aplicării programelor; 

- să aplice prevederile normative cu privire la pregătirea către eliberare şi reintegrarea socială 

a beneficiarilor; 

- să analizeze modelele de lucru în procesul de asistenţă post penitenciară;  

- să organizeze într-un mod eficient procesul de pregătire către eliberare a deţinuţilor şi 

asistenţa lor după eliberare; 

- să utilizeze metodele specifice  pentru reintegrare în societate a ex-deţinuţilor; 

 

La nivel de integrare: 

- să formuleze propuneri de compatibilizare a prevederilor autohtone cu prevederile europene 

în domeniul pregătirii către liberare şi a adaptării sociale a ex-deţinuţilor; 

- să propună instrumentarul teoretico-practic necesar ca suport la evaluarea necesităţilor 

beneficiarilor şi implicarea actorilor comunităţii în procesul de reintegrare socială; 

- să propună soluţii funcţionale pentru eficientizarea aplicării programelor de resocializare; 

- să evalueze perspectivele dezvoltării asistenţei post penitenciare ca instrument de reducere a 

recidivei. 
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

Numărul de ore Modalitate de evaluare 
Responsabil de 

disciplină 

curs practice Teste pentru verificarea 

cunoştinţelor 
Vladimir Popa 

8 16 

 

 

 

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 

 

4.1.Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs 

Nr.  

crt. 

Tema Realizarea 

în timp 

(ore) 

1. Adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, 

pregătirea lor către liberare. 
4 

2. Programele de prevenire a comportamentului deviant. Evaluarea 

impactului programelor de resocializare aplicate.  
2 

3. Serviciile de acordate de organizaţiile guvernamentale și 

neguvernamentale în vederea soluţionării problemelor cu care se 

confruntă persoanele aflate în conflict cu legea. Voluntarii. 

2 

 TOTAL 8 

 

4.2.Tematica şi repartizarea orelor de seminar 

Nr.  

crt. 

Tema Realizarea 

în timp 

(ore) 

1. Adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de dtenţie, 

pregătirea lor către liberare. 
6 

2. Programele de prevenire a comportamentului deviant. Evaluarea 

impactului programelor de resocializare aplicate.  
4 

3. Serviciile de acordate de organizaţiile guvernamentale și 

neguvernamentale în vederea soluţionării problemelor cu care se 

confruntă persoanele aflate în conflict cu legea. Voluntarii. 

4 

 TOTAL 16 
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V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI 

 

 

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ CONŢINUTURI 

- să evalueze perspectivele resocializării şi a 

riscului de recidivă; 

- să poată evalua necesităţile beneficiarilor; 

- să cunoască programele de adaptare 

socială. 

- să cunoască experienţa altor oficii în 

domeniul colaborării centrale şi locale;  

- să cunoască programele donatorilor în 

domeniul probaţiunii; 

- să poată colabora cu mass media în 

domeniul promovării drepturilor 

beneficiarilor. 

 Programele existente de reintegrare 

socială şi corecţia comportamentului; 

 Necesitatea aplicării programelor 

 Organizarea procesului de 

interacţiune cu partenerii centrali: 

donatori, ONG-uri naţionale etc. 

 Parteneriatul local: administraţia 

publică locală, şcolile, ONG-uri etc. 

 Mass-media. 

 

 

 

VI. EVALUAREA DISCIPLINEI 

 

 

6.1. Mostră de evaluare curentă 

Evaluări sumative periodice: lucrări de control 

 

Mostră 1 

Lucrare de control la tema:Adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de 

detenţie, pregătirea lor către liberare. 

 

Subiectul 1. Evaluarea perspectivelor de resocializare şi a riscului de recidivă; 

1. Etapele de pregătire către liberare 

2.   Evaluarea reţelei sociale 

3. Evaluarea riscului de recidivă 

4. Studiu de caz 

 

Subiectul 2. Asistenţa post penitenciară 

1. Algoritmul intervenţiei post-penitenciare 

2. Etapele intervenţiei post-penitenciare 

3. Alcătuirea planului de probaţiune post-penitenciară 

4. Studiu de caz 
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