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Pregătirea pentru liberare, face parte din procesul de reabilitare al deţinuţilor şi are 
drept scop sprijinirea acestora în vederea unei cât mai bune reintegrări sociale. 

Durata pregătirii pentru liberare este nedeterminată, procesul având doar un început 
clar: momentul depunerii în penitenciar. Ideea centrală a pregătirii pentru liberare este 
aceea că detenţia constituie doar o etapă din viaţa deţinuţilor, iar aceasta trebuie folosită 
cât mai eficient în scopul recuperării sociale a acestora. 

În general, pregătirea pentru liberare a deţinuţilor, trebuie să ţină cont de două 
imperative: 

• necesitatea ca întregul sistem penitenciar să fie preocupat de această problemă (un 
climat de preliberare îndreptat spre exterior şi spre viitor); 

• necesitatea unor programe speciale derulate de specialişti în asistenţă socială. 
Aceste componente sunt complementare şi indispensabile. Dacă pregătirea în 

vederea liberării constă doar într-un program educativ, care nu beneficiază de sprijin din 
partea regimului penitenciar, prin alocarea de timp şi spaţiu adecvat pentru deţinuţi, un 
astfel de program riscă să fie simbolic şi ineficient. 

Educaţia socială pentru liberare desemnează orice formă de educaţie care vizează 
sprijinirea deţinuţilor să trăiască şi să se regăsească în comunitate. 

Această educaţie are o importanţă deosebită în special pentru persoanele care, în 
comunitate, sunt marginalizaţi, sau fără apărare, aşa cum sunt numeroşi deţinuţi înainte de 
a fi închişi. 

Inevitabil, excluderea din societate şi experienţa penitenciarului, în general, le vor 
agrava sentimentul de alienare faţă de comunitate şi de inadaptare socială. 

La începutul acestui an, Direcţia Generală a Penitenciarelor a încheiat un Protocol 
de colaborare cu Direcţia de Reintegrare şi Supraveghere din cadrul Ministerului Justiţiei 
(Anexa 1). 

Cooperarea dintre cele două Direcţii din Ministerul Justiţiei creează premisele 
aplicării eficiente a unor programe unitare de resocilizare a deţinuţilor asigurându-se astfel 
o continuitate în procesul de reintegrare a acestora. 

Potrivit acestui protocol, OBIECTIVUL prioritar este elaborarea unei strategii 
comune pentru reintegrarea persoanelor care au săvârşit o faptă penală şi cărora li s-
a  aplicat o sancţiune privativă de libertate. 

În conformitate cu această strategie, etapa de pregătire pentru liberare a deţinuţilor 
este parte a unui complex de intervenţie educativă şi socială ce se realizează în urma 
planificării executării pedepsei. 

PLANIFICAREA va cuprinde următoarele etape: 
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1. Evaluarea (psihologică, socială, educaţională, vocaţională, profesională a 
abilităţilor sociale şi criminologică). 

• Serviciul de Reintegrare şi Supraveghere Socială va transmite penitenciarului: 
a) Referatul de evaluare, în cazul persoanelor pentru care instanţa a dispus 

evaluarea presentenţială; 
b) Referatul de evaluare socio-familială (centrat pe nevoile educaţionale şi însoţit 

de documente justificative cu privire la nivelul de şcolarizare, calificare ş.a.), 
în cazul persoanelor pentru care instanţa a dispus executarea pedepsei cu 
închisoarea, dar nu a cerut un referat presentenţial. 

• Serviciul educativ din penitenciar va realiza: 
a) Evaluarea psihologică a deţinutului; 
b) Evaluarea nevoilor sociale, de educaţie, şcolare, profesionale ş.a. 

 
2. Alcătuirea planului de intervenţie 

a) Planul de intervenţie va fi întocmit de către educatorul responsabil de caz şi va 
constitui o piesă a „Dosarului de intervenţie socio-educativă”; 

b) La întocmirea planului de intervenţie socio-educativă, educatorul va putea solicita, 
dacă va considera necesar, sprijin consilierului de reintegrare şi supraveghere; 
Obiectivele planului de intervenţie trebuie să fie specifice fiecărui deţinut, 
măsurabile, posibil de atins, realiste şi clare din punct de vedere al termenelor; 

c) Foarte important este ca deţinutul să înţeleagă conţinutul planificării, să fie subiect 
activ al propriei resocializări. 

 
3. Intervenţie educativă 

a) Consilierul de reintegrare va avea în vedere în special legătura cu comunitatea şi 
medierea între deţinut şi familie; 

b) Educatorul responsabil de caz va pune în aplicare planul de intervenţie pentru 
fiecare deţinut şi va hotărî includerea acestuia în diverse programe 
educative.(ANEXA 2 - Programe) 

 
ETAPELE PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE PENTRU LIBERARE 

 
1. Educatorul va întocmi un referat de evaluare psiho-comportamentală (care va 

reflecta comportamentul în perioada detenţiei), ce va fi prezentat în cadrul Comisiei 
de propuneri pentru liberare condiţionată (termen – cu o lună înainte de comisie). 

2. Consilierul de reintegrare socială va întocmi un referat de evaluare socio-familială 
(care va pune accent pe perspectivele întoarcerii deţinutului în comunitate şi o 
evaluare a gradului de permisivitate comunitară). 

3. Serviciul de evidenţă deţinuţi al penitenciarului va întocmi un Proces-verbal încheiat 
în urma şedinţei Comisiei de propuneri pentru liberare condiţionată. 

4. Toate aceste documente (împreună cu dosarul deţinutului) vor fi înaintate instanţei 
ce va judeca cererea de liberare condiţionată. 

5. Includerea deţinutului în programul de pregătire pentru liberare: 
 

 „PRO LIBERTATE” 
 
I. OBIECTIVE 

1. Derularea unor programe care să corespundă nevoilor deţinuţilor: de consolidare 
a abilităţilor sociale şi a autocontrolului şi de reorientare comportamentală; 

2. Păstrarea şi consilierea legăturii cu familia (acolo unde există); 
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3. Menţinerea legăturii cu comunitatea; 
4. Oferirea de informaţii despre instituţiile ce pot asigura asistenţă şi suport după 

liberare (Anexa 3 – Ghid informativ). 
 

II. ACTIVITĂŢI 
a) Programe de consolidare a abilităţilor sociale: 

• de comunicare verbală şi non-verbală; 
• susţinerea unui interviu şi căutarea unui loc de muncă; 
• rezolvarea conflictelor; 
• interacţiune comunitară. 

Principalele tehnici de lucru, utilizate în cadrul acestor programe, sunt: jocul de rol, 
psihoterapie, consiliere, ş.a. 

b) Programe de consolidare a autocontrolului pot fi realizate împreună cu 
psihologul penitenciarului şi au drept scop dezvoltarea capacităţii autocontrol în 
situaţii limită. 

 
La începutul acestui an, la inţiativa Direcţiei Generale a Penitenciarelor, în 

parteneriat cu Direcţia de Reintegrare Socială şi Supraveghere din cadrul Ministerului 
Justiţiei, s-au deschis primele CENTRE DE RESOCIALIZARE din România. 

Proiectul îşi propune să ofere deţinuţilor posibilitatea de a participa la programe de 
pregătire pentru liberare şi de a accesa după liberarea din penitenciar, o sursă de informare 
completă, orientare profesională, juridică şi de a găsi un suport social viabil. 

Scopul proiectului vizează creşterea securităţii comunitare prin reintegrarea socio-
profesională a foştilor deţinuţi. 

Finalitatea acestui proiect va contribui la reducerea gradului de marginalizare a 
grupului ţintă prin îmbunătăţirea serviciilor psiho-sociale oferite în perioada detenţiei şi prin 
formarea unui grup de suport social după liberare. 

Formarea reţelei inter-instituţionale judeţene, presupune implicarea atât a 
organizaţiilor neguvernamentale, non-profit cât şi a celor guvernamentale în crearea unei 
metodologii de lucru cu foştii deţinuţi, ce se doreşte a se constitui într-o politică eficientă de 
abordare a problemei reintegrării socio-profesionale a persoanelor care au executat o 
sancţiune privativă de libertate. 

S-a constatat că în primele şase luni de la liberare, riscul de recidivă este foarte 
mare. Cel care a ispăşit o sancţiune privativă de libertate trebuie susţinut şi sprijinit mai ales 
în această perioadă delicată. 

La ieşirea din penitenciar,  cei mai mulţi se văd puşi într-o situaţie aparte: de multe 
ori părăsiţi de familie, prieteni, se simt stigmatizaţi de comunitatea de care au fost izolaţi o 
perioadă de timp. 

Lipsa de sprijin şi suport din partea familiei, a comunităţii în ansamblul ei în 
perioada de după liberare face ca recidiva să apară de multe ori ca o ultimă soluţie. 

Astfel, prin deschiderea Centrului de resocializare se va asigura  o continuitate a 
programului desfăşurat în detenţie, iar foştii deţinuţi vor beneficia de asistenţă post-penală: 
consiliere psihologică, asistenţă juridică şi orientare profesională. 

Prezenţa educatorului din penitenciar, a asistentului social, psihologului în 
activităţile de reintegrare din cadrul Centrului nu poate fi decât benefică într-o cât mai 
eficientă reinserţie socială a foştilor deţinuţi, sub cel puţin două aspecte: 

a) cunoscându-i pe educatori din timpul detenţiei, după liberare, deţinutul are 
încredere în oamenii ce l-au pregătit pentru resocializare; 

b) specialiştii din penitenciar cunosc cel mai bine care sunt nevoile de adaptare 
socială a fostului deţinut. 
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O eficientă şi reală activitate de resocializare a persoanelor care au executat 
o sancţiune privativă de libertate nu se mai poate încheia la porţile penitenciarului, ci 
trebuie să devină din ce în ce mai mult o activitate integrată comunitar. 
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VA/UA/12.11.2003 
            ANEXA 1 

 
          Ministerul Justiţiei                                   Ministerul Justiţiei 
Direcţia Generală a Penitenciarelor                                  Direcţia de Reintegrare 
Socială  
  Nr._______ din 19.02.2003                                                                       şi Supraveghere 
                                                                                                           Nr. ________ din 
14.02.2003 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

I. PĂRŢILE 
DIRECŢIA GENERALĂ A PENITENCIARELOR,  reprezentată prin magistrat Emilian 
STĂNIŞOR, director general 
DIRECŢIA DE REINTEGRARE SOCIALĂ ŞI SUPRAVEGHERE, reprezentată prin consilier 
juridic Aurelia WILLIE, director. 
 

II. INTRODUCERE 
 
II.1.  Actele normative care reglementează activitatea partenerilor implicaţi sunt Legea 
129/2002 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor de reintegrare  socială şi supraveghere, Legea nr.23/1969 de 
executare a pedepsei şi Decretul  545/1972 privind executarea măsurii educative a 
internării minorilor infractori într-un centru de reeducare, rezoluţiile şi recomandările  
internaţionale în acest domeniu, conform cărora „executarea unei pedepse trebuie în 
acelaşi timp să ofere prilejul unei reabilitări sociale a deţinuţilor. În lumina acestui 
principiu, se perfecţionează o abordare a problemelor penale care ţin în mare măsură 
cont de situaţia individuală a fiecărui deţinut şi prin cooperarea cu instituţia 
probaţiunii va căpăta o nouă formă şi un nou conţinut în timpul privării de libertate”. 
 
II.2. Aplicarea normelor europene de drept în această materie reprezintă totodată o etapă a 
reformei  în domeniul justiţiei din România, inclusă în cadrul Planului de acţiune a 
Programului de Guvernare pe perioada 2001-2004, pornind de la premisa schimbării 
concepţiei de resocializare, în concordanţă cu dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului. 
 
II.3. Cooperarea celor două Direcţii din Ministerul Justiţiei creează premisele aplicării 
eficiente a unor programe unitare de resocializare a minorilor sancţionaţi cu măsura 
educativă a internării într-un centru de reeducare precum şi a deţinuţilor ce urmează 
a fi liberaţi, asigurându-se astfel continuitate în procesul de reintegrare a acestora. 

 
III. PRINCIPII 

 
Pornind de la analiza nevoilor speciale ale minorilor care au săvârşit infracţiuni şi care sunt 
internaţi într-un centru de reeducare sau deţinuţi aflaţi în executarea pedepsei  într-o unitate 
penitenciară, se desprind următoarele principii: 
 

- Respectarea drepturilor fundamentale ale minorului; 
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- Evitarea discriminării, „indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, naţionalitate, 
apartenenţă etnică şi socială, avere, infirmitate, naştere sau situaţia sa ori a 
părintelui sau tutorelui său”; 

- Includerea persoanelor private de libertate în cadrul unor programe specializate,  de 
natură a promova normele şi valorile prosociale. 

 
IV. OBIECTIVE 

 
IV.1. Elaborarea unei Strategii Comune pentru reintegrarea persoanelor care au săvârşit o 
faptă prevăzută de legea penală şi cărora li s-a aplicat o sancţiune penală. 
 
IV.2. Colaborarea eficientă între cele două instituţii prin unităţile descentralizate ale 
acestora, în vederea implementării Strategiei Comune, astfel încât procesul de reintegrare 
socială a persoanelor private de libertate să fie unul integrat, începând în cadrul centrului 
de reeducare/penitenciarului şi continuând după punerea acestora în libertate; 
 
IV.3. Specializarea personalului celor două instituţii, pentru derularea acestui tip de activităţi 
în cadrul unor cursuri comune de perfecţionare profesională; 
 
IV.4. Corecta informare a opiniei publice cu privire la necesitatea implicării comunităţii în 
procesul de reintegrare socială a deţinuţilor şi minorilor infractori. 
 

V. TIPURI DE ACTIVITĂŢI 
 

În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în prezentul protocol, centrele de 
reeducare şi penitenciarele vor colabora cu serviciile de reintegrare socială şi supraveghere 
în vederea derulării următoarelor activităţi: 
 
V.1. Planificarea executării pedepsei închisorii/măsurii educative a internării într-un centru 
de reeducare. 
 
V.2. Relaţia cu familia 

Educatorii şi consilierii de reintegrare socială şi supraveghere vor întreprinde acţiuni 
de mediere, între minorii internaţi în centrele de reeducare sau deţinuţi în penitenciare şi 
familiile lor, acolo unde aceste legături au fost rupte sau comunicarea este foarte slabă. 
 
 
V.3. Pregătirea pentru liberare 
 
a) Cu trei luni înainte de punerea în libertate a persoanelor condamnate ori minorilor 
internaţi se vor desfăşura activităţi de asistenţă şi consiliere, conform particularităţilor socio-
psiho-comportamentale identificate; 
b) Înainte de punerea în libertate, educatorii şi consilierii de reintegrare socială şi 
supraveghere vor informa minorii din centrele de reeducare şi deţinuţii din penitenciare cu 
privire la posibilitatea de a contacta serviciul de reintegrare socială şi supraveghere şi de a 
fi incluşi, după punerea în libertate, în programe de consiliere  vocaţională (alcătuire CV, 
listă cu oferte de muncă etc.), în vederea ocupării unui loc de muncă sau continuării 
studiilor. 
 
V.4. Specializarea personalului 
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Cu ocazia derulării unor programe de instruire organizate pentru personalul propriu 

de către Direcţia de Reintegrare Socială  şi Supraveghere din Ministerul Justiţiei  şi Direcţia 
Generală a Penitenciarelor, vor fi invitaţi să participe reprezentanţi ai celor două instituţii. 
 
V.5. Crearea unei reţele comunitare de suport 

 
Colaborarea pe plan local în vederea implicării instituţiilor publice în vederea 

reintegrării sociale a persoanelor liberate. 
 

VI. DISPOZIŢII FINALE 
 
VI.1. Prezentul Protocol a fost întocmit de către reprezentanţi ai Direcţiei de Reintegrare 
Socială şi Supraveghere din Ministerul Justiţiei şi Direcţia Generală a Penitenciarelor, pe 
baza discuţiilor purtate în cadrul Convenţiei de Twinning – PHARE 2000. 
 
VI.2. Direcţia de Reintegrare Socială şi Supraveghere din Ministerul Justiţiei şi Direcţia 
Generală a Penitenciarelor vor desemna câte o persoană de contact pentru rezolvarea 
problemelor curente care apar în derularea activităţilor menţionate în protocol. 
 
VI.3. Conducerea Direcţiei de Reintegrare Socială şi Supraveghere şi conducerea Direcţiei 
Generale a Penitenciarelor vor analiza periodic stadiul desfăşurării activităţilor prevăzute în 
protocol, pe baza rapoartelor trimestriale înaintate în prealabil de către centrele  de 
reeducare, penitenciarele şi serviciile de reintegrare socială şi supraveghere. 
 
VI.4. Prezentul protocol se reactualizează şi se completează anual, astfel încât să se 
asigure o cât mai eficientă aplicare a acestuia. 
 
VI.5. În derularea activităţilor, se va acorda o atenţie deosebită atragerii şi implicării 
organizaţiilor şi instituţiilor din cadrul comunităţii. 
VI.6. La nivel  local, activităţile menţionate în prezentul protocol vor fi derulate de către 
serviciile de reintegrare socială şi supraveghere, centrele de reeducare şi unităţi 
penitenciare, în funcţie de resursele umane şi materiale disponibile. 
 
VI.7. Cele două Direcţii vor elabora instrucţiuni de aplicare a prezentului protocol în termen 
de 30 de zile de la semnarea acestuia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Magistrat Emilian Stănişor                                                     Aurelia Willie 
 
            Director general                                                        Director 
Direcţia Generală a Penitenciarelor                                Direcţia de Reintegrare Socială 
                                                                                                     şi Supraveghere  
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Anexa 2 Unitatea 
 
 

Titlul programului  
 
 
 
       1. 
 
 
 
 
        2.  
 
 
 
 
 
 
 
        3.  
 
 
 
 
 
 
 
       4. 
 
 
 
          
 
 
        5. 
 
          
        6. 
  
        7. 
                   
  
 
        8. 
 
 

 

Parteneri (unde este cazul) Protocol de colaborare          Buget 

Beneficiari (număr minori/deţinuţi/deţinute) 

Modalităţi de evaluare 

Coordonator proiect                                                          Perioada derulării 
 

Activităţi specifice 

Conţinuturi (teme) 

Obiective 

Scopul programului 
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ANEXA 3 
            Ministerul Justiţiei 
Direcţia Generală a Penitenciarelor 
       Penitenciarul ___________ 
 
 
 

Ghid de informare 
pentru persoanele care se liberează din penitenciar 

 
„Nu eşti ceea ce vrei, şi totuşi eşti  
răspunzător pentru ceea ce faci” 
                                                  J.P. Sartre 

 
Te-ai liberat – foloseşte şansa care ţi se oferă şi  
ţine cont de următoarele  

 
 

SFATURI 
 
 
 

1. Prezintă-te la Postul de Poliţie din localitatea unde domiciliezi, pentru a 
prezenta biletul de liberare şi pentru a fi luat în evidenţă. 

2. Comportă-te astfel încât reîntâlnirea cu familia să se desfăşoare în cele mai 
bune condiţii. 

3. Ţine cont de rigorile legii astfel încât să nu mai  ajungi în conflict cu ea. 
4. Evită consumul de  alcool. 
5. Evită anturajul  care te-a „adus” în penitenciar. 
6. Alege-ţi cu grijă prietenii. 
7. Trăieşte cinstit şi caută-ţi un loc de muncă. 
8. Mulţumeşte-te la început cu puţin pentru ca apoi să ai mai mult. 
9. Nu reacţiona la primul impuls. 
10. Familia şi comunitatea au nevoie de tine, aşa că  luptă pentru libertate ta. 

 
 
 

 
 
 

La plecarea din unitatea de detenţie: 
 

Urmează aceste sfaturi şi caută-l pe Dumnezeu în orice lăcaş 
pentru ca El să-ţi călăuzească drumul! 

- Aveţi nevoie de hrană, îmbrăcăminte şi bani pentru transport la domiciliu. Aceste 
probleme sunt de regulă rezolvate cu ajutorul familiei sau de banii pe care-i aveţi în 
cont la Serviciul Contabilitate al penitenciarului. Pentru persoanele fără posibilităţi 
materiale hrana şi costul transportului până la destinaţie precum şi îmbrăcămintea 
sunt asigurate de penitenciar. 

- Dacă aveţi nevoie de un act de identitate: dacă acesta se află în dosarul de 
penitenciar, vă este înmânat odată cu biletul de liberare. Dacă în dosarul de 
penitenciar actului de identitate i s-a expirat valabilitatea, unitatea penitenciară se va 
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îngriji să obţineţi o adeverinţă de identitate temporară eliberată de Secţia de Poliţie 
din raza unităţii penitenciare. 

- Persoanele cu cetăţenie străină se pot adresa pentru a putea fi sprijinite pentru 
rezolvarea problemelor după liberare – Direcţiei Generale de Paşapoarte, Străini şi  
Probleme de Migrări din cadrul Ministerului Afacerilor şi Internelor. 

- Persoanelor cu probleme medicale grave, unitatea le va asigura transportul cu un 
vehicul adecvat până la staţia C.F.R. de pe raza localităţii unde se află locul de 
deţinere sau, după caz, vor fi internate într-o unitate sanitară aparţinând Ministerului 
Sănătăţii şi Familiei, fiindu-le anunţată familia. 

 
 

La sosirea la  destinaţie 
 

- Dacă persoana la domiciliul cărei urma să locuiţi nu se mai află la adresa cunoscută 
de dumneavoastră, adresaţi-vă Secţiei/Postului de Poliţie sau Primăriei pentru a 
obţine informaţii despre aceasta. 

- Dacă din diferite motive nu mai puteţi locui la adresa avută anterior şi nu există nici 
persoane care v-ar putea oferi găzduire, vă puteţi adresa Direcţiei Protecţiei Sociale 
din cadrul Primăriei, care vă poate oferi cazare temporară într-o locuinţă socială. 

- Dacă înainte de încarcerare aţi plătit contribuţia pentru asigurări sociale pentru 
primirea ajutorului de şomaj trebuie să vă adresaţi Birourilor de Ocupare a Forţei de 
Muncă din cadrul Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă. 

- Dacă aveţi probleme medicale care vă afectează sănătatea şi integritatea fizică vă 
puteţi adresa pentru ajutor Inspectoratului Judeţean pentru Protecţia Persoanelor cu 
Handicap. 

- Dacă aveţi un copil minor care în perioada cât aţi fost în detenţie a fost încredinţat 
unor asistenţi maternali sau internat într-un centru de plasament, adresaţi-vă 
Direcţiei Judeţene de Protecţia Copilului. 

 
Pentru a-ţi găsi un loc de muncă 
 

- Dacă aveţi calificare profesională trebuie să vă adresaţi Agenţiei Judeţene de 
Ocupare a Forţei de Muncă unde veţi prezenta acte doveditoare şi veţi primi o 
repartiţie la un angajator. 

- Dacă aţi fost calificat sau iniţiat într-o meserie prin cursuri organizate în penitenciar 
veţi primi la liberare actele doveditoare (certificat sau diplomă de calificare). Cu 
aceste acte, împreună cu Buletinul/Cartea de Identitate vă veţi prezenta, în termen 
de 15 zile, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru a 
obţine o repartiţie. 

- În cazul în care Agenţia nu vă poate oferi un loc de muncă, veţi lua o adeverinţă de 
la biroul de ocupare din care să rezulte că temporar nu vi se poate oferi un loc de 
muncă. Cu această adeverinţă vă veţi prezenta la Direcţia Judeţeană de Solidaritate 
pentru obţinerea unui ajutor de solidaritate. Pot obţine astfel de ajutoare următoarele 
persoane:  

 Tinerii aflaţi în dificultate, cu vârsta între 16-25 ani care:  
• Provin din centrele de plasament 
• Sunt familişti şi au copii în întreţinere 
• Sunt familişti şi au executat pedepse privative de libertate 
• Alte categorii de tineri aflaţi în dificultate 
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 Tinerii aflaţi în dificultate, cu vârsta de până la 35 ani, în limita sumelor 
disponibile din Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj. 

- Dacă aveţi studiile şcolare complete şi nu aveţi o calificare, dar aţi dobândit 
cunoştinţe şi abilităţi într-o meserie, vă  puteţi adresa Agenţiei Judeţene de  Ocupare 
şi Formare a Forţei de Muncă pentru cuprinderea în programe de formare 
profesională. 

- În cazul în care Agenţia Judeţeană de  Ocupare şi Formare a Forţei de Muncă are o 
ofertă corespunzătoare pregătirii tale profesionale, dosarul înaintat va cuprinde:  

 Certificat calificare  
 Curicullum vitae 
 Cerere pentru ocuparea unui loc de muncă 
 Scrisoare de prezentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NU UITA! 
 
În orice situaţie vei avea o sursă de informare profesionistă şi 
completă şi vei găsi un suport social viabil dacă te vei adresa 
CENTRULUI DE RESOCIALIZARE 

INSTITUŢII DE CONTACT ŞI SERVICII DE CARE 
AVEŢI NEVOIE IMEDIAT DUPĂ LIBERARE 

 
 

1. Poliţia 
- servicii oferite 

• evidenţa populaţiei din comunitatea pe care o reprezintă 
 
 

2. Direcţia pentru Muncă  şi Protecţie Socială / Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 

- servicii oferite 
• posibilităţi de calificare, recalificare sau perfecţionare 
• plasarea în servicii de orientare profesională 
• consiliere profesională 
• asistenţă  socială 

 
3. Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
- servicii oferite 

• consiliere familială 
• prevenirea abandonului 
• asistenţă psiho-socială 
• plasament / încredinţare minori 
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4. Primăria 
- servicii oferite 

• servicii de asistenţă socială şi autoritate tutelară 
• clarificarea problemelor de stare civilă 
• audiere pentru medierea unor probleme 

 
5. Serviciul de Reintegrare Socială şi Supraveghere 
- servicii oferite 

• consiliere psiho-socială 
• consiliere pe probleme de reintegrare socială 
• medierea relaţiilor cu instituţiile din comunitate 

 
6. Inspectoratul Şcolar Judeţean 
- servicii oferite 

• continuarea studiilor şcolare 
 

7. Biserica Ortodoxă 
- servicii oferite 
• asistenţă moral-creştină 

 
 


