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[Servicii de reintegrare comunitar� post – deten�ie] 

 
Lecturer Ph.D. Candidate C�t�lin POPESCU1 

    
Abstract 
Deprivation of liberty has a strong impact on individual behavior by changing 

his structure, changing his fundamental way of being and thinking. Long sentences, in 
which the individual has little contact with the outside prison, with socio-economic 
change alerts in society, make its return to the community to be a complicated, full of 
obstacles, failure, endangering social reintegration. Given these considerations, modern 
societies increasingly put more emphasis on the initiation and development of 
psychosocial services to persons recently released from penitentiary institutions, services 
designed to facilitate the process of recovery and social reintegration of former prisoner. 
Given the vast experience of Western countries in this field, we consider it appropriate 
in the current Romanian society, to present some good models of institutions and private 
providers who work in the field of post-prison reintegration.  

 
Keywords: 
people deprived of freedom, specialized post-detention services, suppliers and 

psychosocial services, social reintegration, prison and community. 
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Rezumat  
 
Privarea de libertate are un impact puternic asupra individului 

modificând structura comportamental� a acestuia, schimbându-i 
fundamental modul de a fi �i de a gândi. Sentin�ele lungi, în care individul 
are prea pu�in contact cu mediul extern închisorii, cu schimb�rile socio-
economice alerte din societate, fac ca reîntoarcerea acestuia în comunitate 
s� fie una complicat�, plin� de obstacole, caren�at�, �i pun în pericol 
reintegrarea sa social�. Având în vedere aceste considerente, societ��ile 
moderne pun din ce în ce mai mult accent pe ini�ierea  �i dezvoltarea de 
servicii psihosociale adresate persoanelor proasp�t liberate din institu�iile 
pentenciare, servicii menite s� u�ureze procesul de recuperare �i reinser�ie 
social� a fostului de�inut. Având în vedere vasta experien�� a statelor 
occidentale în acest domeniu, consider�m oportun, în contextul actual al 
societ��ii române�ti, s� prezent�m câteva modele demne de urmat de c�tre 
institu�iile �i furnizorii priva�i care au activit��i în domeniul reintegr�rii 
post-deten�ie. 

 
Cuvinte cheie: 
persoane private de libertate, servicii specializate post-deten�ie, 

furnizori �i servicii psihosociale, reintegrare social�, penitenciar, 
comunitate. 

 
În fiecare an, aproximativ 10.000 de persoane sunt eliberate din 

închisoare. Obstacolele pentru o reintegrare de succes sunt multiple, 
începând cu încerc�rile de a g�si un loc de munc� stabil. Atât în România, 
cât �i în alte ��ri occidentale, o mare parte din de�inu�ii libera�i se reîntorc 
în scurt timp în închisoare datorit� dificult��ilor de adaptare la realitatea 
social� aflat� în permanent� schimbare. 

De�i rela�ia dintre criminalitate �i angajabilitate este complex�, 
exper�ii din domeniu consider� c� exist� un anumit tip de coresponden�� 
între tendin�ele �i activit��ile infrac�ionale �i �ansele de a identifica �i ocupa 
un loc de munc�. . În primul rând, studiile de specialitate au ar�tat c� un 
num�r mare dintre fo�tii de�inu�i au un nivel de �colarizare sc�zut, precum 
�i o experien�� redus� în câmpul muncii. De asemenea, datele culese în 
teren au eviden�iat faptul c�, acei de�inu�i care au probleme de s�n�tate sau 
alte caracteristici personale au întâmpinat probleme în a se  angaja, mai 
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ales într-o pia�� a muncii ca cea din �ara noastr�, care ofer� oportunit��i 
din ce în ce mai sc�zute în câmpul muncii. 

În occident, dup� o perioad�  lipsit� de orizont în ceea ce prive�te 
perspectiva interven�iei psihosociale în procesul reabilit�rii de�inu�ilor, anii 
90 au adus un suflu de optimism în ceea ce prive�te reintegrarea acestora, 
sub influen�a cumulativ� a utiliz�rii unor noi serii de tehnici statistice în 
meta-analiza fenomenului carceral.  În urm� cu 10 ani, doi speciali�ti 
britanici, McGuire �i Priestley, au furnizat 6 principii cheie pentru 
conceperea �i implementarea unor programe eficiente de reabilitare. 

Aceste principii sunt: 
Clasificarea riscului: nivelul serviciilor oferite trebuie s� 

corespund� nivelului riscului evaluat / identificat ; indivizii cu risc ridicat 
de infrac�ionalitate trebuie s� beneficieze de interven�ie individualitat� de 
nivel înalt – în cazul prezen�ei unui risc sc�zut de manifestare a 
comportamnetului delincvent este necesar o form� u�oar� de interven�ie 
(un nivel de interven�ie sc�zut).  

Nevoi criminogene: numai anumite nevoi nesatisf�cute 
contribuie la s�vâr�irea de infrac�iuni – interven�ia trebuie s� se centreze 
pe satisfacerea sau atenuarea nevoilor care duc la declan�area faptelor 
antisociale. Acest principiu st� la baza lucrului direct cu persoanele care 
prezint� un comportament infrac�ional, a�adar cele mai promi��toare 
“�inte” ale interven�iei sunt atitudinile antisociale, patternurile habituale ale 
gândirii �i sentimentele asociate cu criminalitatea, problemele de control 
personal, precum �i dezvoltarea abilit��ilor sociale �i promovarea 
suportului familial.  

Responsivitate: stilurile de înv��are variaz� – abord�rile trebuie s� 
fie adaptate stilului de înv��are atât al specialistului, cât �i al clientului, în 
aceste condi�ii interven�ia dovedindu-se a fi cea mai eficient�. În general, 
se pare c� de�inu�ii necesit� metode active �i practice, dovedindu-se mai 
pu�in receptive la cele strict fundamentate �tiin�ific �i didactic. În general, 
se pare c� cele mai oportune programe sunt cele care folosesc principiile �i 
componentele sociale ale înv��atului �i includ componente cognitive, 
emo�ionale, atitudini, valori �i credin�e.  

Programele comunitare: programele comunitare dau rezultate 
mult mai bune decât cele institu�ionale pentru c� faciliteaz� înv��area �i 
adaptarea la via�a real�, în contextul mediului familial.  
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Modalitatea de tratament: interven�iile eficiente pun accentul pe 
varietatea problemelor de�inu�ilor, acestea folosind o abordare orientat� 
spre competen�e bazat� pe utilizarea metodelor extrase din surse 
comportamentale, cognitive sau cognitiv-comportamentale.  

Integritatea programelor: interven�ia corect� realizeaz� o 
conexiune între metodele utilizate cu scopul declarat �i este implementat� 
de un personal bine instruit, având resurse adecvate de lucru �i metode de 
monitorizare �i evaluare clar stabilite de la început (McNeil et all., 2005: 
19-20).  

În România programele oferite persoanelor proasp�t liberate din 
deten�ie sunt ca �i inexistente. Din p�cate oferta de servicii este extrem de 
limitat� �i se reduce doar la câteva programe de consiliere oferite de 
ANOFM, prin agen�iile jude�ene, prin care fostul de�inut este informat 
despre cum ar putea s�-�i g�seasc� un loc de munc�. 

România nu are o politic� public� coerent� în domeniul 
managementului cazuisticii post-penale, �i chiar am putea spune, f�r� nici 
o exagerare, c� nu are o strategie coerent� în ceea ce prive�te reintegrarea 
social� a fostelor persoane private de libertate �i a familiilor lor. Nu 
trebuie s� uit�m c�, nu doar de�inutul a fost exclus din societate, ci �i 
familia sa, aceasta fiind privit� de cele mai multe ori cu reticen��, plecând 
de la prejudec��i adânc sedimentate în mentalul colectiv românesc. 
Devenind deseori subiectul stigmatiz�rii, membrii familiilor fo�tilor 
de�inu�i resimt din plin îngr�direa accesului la servicii sociale de calitate 
precum �i limitarea sever� a spa�iului oportunit��ilor de reinser�ie 
profesional�. 

În cele ce urmeaz� dorim s� prezent�m câteva programe de succes 
din Statele Unite, cu men�iunea c� nu trebuie considerate ca fiind cele mai 
performante dintre cele implementate la nivel mondial. Nu trebuie s� 
“reinvent�m” modele de interven�ie, aspecte deja cunoscute �i utilizate cu 
succes în ��rile Europei occidentale, nici s� “experiment�m” noi programe 
de reabilitare post-deten�ie, ci trebuie s� înv���m din experien�a altor state 
�i s� încerc�m s� le adapt�m la realit��iile române�ti. 

Aceste câteva exemple de bun� practic� din spa�iul extern, pot 
reprezenta surse de inspira�ie �i experien�e ce pot face obiectul unei 
adapt�ri a metodologiei de lucru la specificitatea societ��ii române�ti 
contemporane. 
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Educa�ie �i ocuparea for�ei de munc� 
 
Funda�ia Safer 
Centrul North Lawndale Adult Transition prime�te de�inu�i din 

institu�iile carcerale de pe cuprinsul statului Illinois pentru a isp��i ultimele 
luni din sentin�a privativ� de libertate în spiritual realiz�rii obiectivului de 
facilitare a reintegr�rii sociale a persoanei care urmeaz� s� se libereze din 
penitenciar. Centrul este unul din cele dou� amplasamente securizate 
conduse de Funda�ia Safer, create la începutul anului 1972 ca centrul de 
training voca�ional pentru persoanele private de libertate,  acesta fiind 
unul dinte cei mai mari furnizori de servicii de ocupare a for�ei de munc� 
pentru fo�tii de�inu�i, Funda�ia Safer are programe în 6 loca�ii din Iliinois 
�i Iowa, plasând de-a lungul timpului peste 40.000 de clien�i pe pia�a for�ei 
de munc� din USA. Funda�ia Safer ofer� clien�ilor servicii adi�ionale de 
care au adesea nevoie înaintea angaj�rii cum ar fi g�zduire temporar�, 
tratament pentru depeden�a de droguri sau programe de înv��are �i de 
dezvoltare a competen�elor personale în vederea optimiz�rii activit��ilor 
lucrative ale acestora.  

 
Centrul pentru oportunit��i de ocupare a for�ei de munc� 
Centrul a fost creat spre sfâr�itul anilor 70 de c�tre Vera Institute 

of Justice pentru a r�spunde nevoilor de ocupare a unui loc de munc� a 
de�inu�ilor proasp�t libera�i, oferind un set de servicii specializate foarte 
bine structurate pe acest profil al inser�iei profesionale în câmpul muncii. 
Centrul asist� anual circa 1800 de de�inu�i care sunt în eliberare 
condi�ionat�, proba�iune sau liberare condi�ionat�, pentru a-�i g�si de 
lucru în zona New York. Majoritatea clien�ilor sunt b�rba�i, mul�i dintre ei 
având copii �i o familie pe care sper� s� o poat� între�ine dup� liberarea 
din penitenciar prin înscrierea �i participarea în cadrul acestui program . 
Gradul de plasare este de 60-70% dintre cei care se elibereaz�, 60% dintre 
ace�tia p�strându-�i locul de munc� mai mult de 3 luni de la data angaj�rii. 
A�adar, datele confirm necesitatea �i utilitatea acestui tip de asisten��, 
sus�inând deasemenea �i întregul pachet de activit��i specifice reconversiei 
profesionale promovate în cadrul acestui centru asisten�ial. 
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S�n�tate  
 
Program de liberare al închisorii din Rhode Island �i Project Bridge 
Departamentul S�n�t��ii din Rhode Island împreun� cu 

Departamentul de Corec�ie, Centrul de Imunologie a Spitalului Miriam �i 
Programul AIDS al Universit��ii Brown au implementat un program 
destinat de�inu�iilor infecta�i cu HIV, program destinat atât perioadei de 
încarcerare, cât �i post- liberare. Programul se axeaz� pe continuarea  
programelor de s�n�tate pentru de�inu�ii infecta�i cu HIV prin asigurarea 
leg�turii lor cu doctorul închisorii care  continu� s�-i trateze �i dup� 
eliberare. Project Bridge, un program al comunit��ii, este un alt partener al 
Programului de Eliberare din închisoare. Aceste programe au fost 
înfiin�ate pentru a îmbun�t��i serviciile medicale de îngrijire a de�inu�ilor 
cu HIV, asistându-i în mod corespunz�tor �i continuu prin mijloace 
specifice institu�iilor custodiale.  

Rezultatele programului în primul an de desf��urare a fost 
reducerea cu 50 la sut� a ratei recidivei pentru indivizii infecta�i cu HIV.  

 
Tuerk House Incorporated (MD) 
Tuerk House Incorporated ofer� tratament pentru dependen�a de 

droguri printr-o varietate de programe de interven�ie �i asisten�� 
specializat�, cum ar fi posibilitatea de îngrijire temporar�, un program de 
tratament ambulatoriu �i dou� case pentru reziden�� temporar� (pentru cei 
care mai au câteva luni pân� la liberare). 

The Tuerk House a fost fondat� în Baltimore în anii 70 ca un 
program reziden�ial pentru tratarea depeden�ilor de alcool �i droguri,  unii 
dintre clien�i venind de bun� voie, al�ii pentru c� au fost obliga�i de c�tre 
instan�� sau de serviciile de proba�iune s� urmeze acest program de 
tratament.  The Baltimore Substance Abuse Systems Inc a realizat un 
studiu în 2002 prin care s-a ar�tat c�, num�rul infrac�iunilor care au fost 
comise pe fondul consumului de substan�e a sc�zut semnificativ ca 
rezultat al acces�rii de c�tre subiec�i a unui tratament eficient pe linia 
drogodependen�ei. Mandatele oficiale de arestare au ar�tat o sc�dere  cu 
38 la sut� a recidivei infrac�ionale în cazul participan�ilor la programul de  
tratament oferit, în compara�ie cu num�rul persoanelor incarcerate care au 
refuzat aceast� form� de interven�ie �i respectiv tratament propus.  
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Housing (Cazare) 
The Fortune Society �i The Fortune Academy (NY) 
The Fortune Society a fost înfiin�at� ca o organiza�ie de advocacy �i 

de auto-ajutorare. Ulterior �i-a l�rgit aria de competen�� incluzând 
programe de educare a publicului cu privire la problemele reziduale ale 
justi�iei penale, precum �i referitor la furnizarea de servicii directe fostelor 
persoane private de libertate. The Fortune Academy este o cas� tranzi�ional� 
de suport, construit� de c�tre The Fortune Society, cu experien�� de peste 
30 de ani în asistarea fos�ilor de�inu�i care pune la dispozi�ia clien�ilor 50 
de paturi destinate interven�iei în cazurile considerate urgen�e. Pe termen 
lung îns�, Academia ofer� numeroase servicii sociale de suport, inclusiv 
tratament pentru depeden�a de droguri, precum �i servicii de s�n�tate 
mintal� sau programe pentru persoanele infectate cu HIV. Acest tip de 
proiect asisten�ial promoveaz� �i sus�ine în mod practic alternativa la 
pedeapsa cu închisoarea oferind solu�ii viabile de recuperare social� a ex-
de�inu�ilor, iar, din moment ce majoritatea personalului este constituit din 
fo�ti de�inu�i afla�i în perioada de reabilitare, organiza�ia ofer� un puternic 
model, atât pentru clien�ii s�i, cât �i pentru întregul sistem judiciar 
american. 

 
Familie 
 
John C. Inmann Work & Family Center (CO) 
The John C. Inmann Work and Family Center este un program multi-

agen�ie care ofer� servicii holistice persoanelor care au fost încarcerate �i 
s-au întors în zona metropolitan� a or�ului Denver. Centrul s-a înfiin�at în 
august 1998 �i deserve�te 1000-1500 de clien�i anual, serviciile oferite de 
centru incluzând managementul de caz, dezvoltarea abilit��ilor sociale �i 
de comunicare interuman�, suport în scopul reunific�rii familiei,precum �i 
servicii legale de profil.  

 
Families in Crisis, Inc. (CT) 
Families in Crisis a fost fondat� în 1977 �i ofer� servicii fo�tilor 

de�inu�i pentru a face mai u�oar� trazi�ia de la deten�ie la via�a liber�. 
Serviciile se concentreaz� pe recl�direa rela�iilor de familie, reducerea 
infrac�iunilor �i preg�tirea fo�tilor de�inu�i pentru a fi cet��eni active din 
punct de vedere social �i productive din perspective capacit��ii de 
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autosus�inere financiar�. Cele 6 sedii ale funda�iei din Connecticut ofer� 
consiliere �i suport familial, programe after-school pentru copii persoanele 
încarcerate, programe pentru de�inu�ii cu istoric de violen�� în familie �i 
programe de reunire a tat�lui cu copilul s�u.  

 
Siguran�� public� 
 
Southside Day Reporting Center Reentry Program (IL) 
În 1998, Departamentul de Corec�ie al statului Illinois a inagurat 

un nou program intitulat Southside Day Reporting Center Reentry Program 
(DRC) în comunitatea Englewood din Chicago. Popula�ia �int� a acestui 
program o reprezint� totalitatea persoanelor ie�ite pe cau�iune care se 
întorc în cartierele din sudul ora�ului Chicago. Programul ofer� 
supervizare intens�, monitorizare, tratament, precum �i servicii 
educa�ionale pentru participan�ii la program imediat dup� liberarea 
acestora, cu scopul de a sprijini eforturile beneficiarilor de se reintegra în 
comunitatea de provenien��.  

 
Credin�� 
 
Episcopal Social Services – Network Program (NY) 
Episcopal Social Services (ESS) este o agen�ie social� nonprofit 

înfiin�at� de c�tre Episcopal Mission Society.  
Aceast� organiza�ie a primit permisiunea de a utilize, în scopul 

facilit�rii procesului de reintegrare �i reinser�ie social, The Network Program, 
program preluat dup� modelul operat de Departamentul de Corec�ie a 
statului New York, în care de�inu�ilor li se asigura dreptul de a participa la 
întâlniri de grup zilnice pentru a se fructifica beneficiile socializ�rii, chiar �i 
în condi�iile priv�rii de libertate.  

The Network Program este construit pe un model de comunitate 
terapeutic� care promoveaz� posibilitatea producerii modific�rilor 
comportamentale pozitive, metod� de grup utilizat� cu prec�dere în 
tratamentele depeden�ilor de substan�e. Scopul final al acestei abord�ri 
este schimbarea stilului de via�� al participan�ilor – în acest caz prin 
îndep�rtarea clien�ilor de infrac�ionalitate �i abuz de droguri (Outreach 
Extensions, 2003:  2-10). 

Dup� cum am putut observa din exemplele prezentate, 
parteneriatul public - privat este un pilon foarte important contextul 
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derul�rii programelor specializate pe etapa post-deten�ie. Numai prin 
efortul comun al tuturor actorilor sociali se pot crea �i dezvolta programe 
viabile care s� duc� la reintegrarea social� a persoanelor care s-au eliberat 
din deten�ie �i, doar în aceste condi�ii, rata criminalit��ii are o �ans� real� 
s� scad�, ob�inându-se, pe cale de consecin��, un spa�iu comunitar mult 
mai s�n�tos �i mai sigur. 
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