
 
                
              Vineri, 13 octombrie 2014, începând cu ora 9.30 în sala 
„Remus Oprean”, prefectura Constanța studenții Facultății de 
Drept și Administrație Publică Constanța au participat la 
activitatea interactivă cu tema „Reintegrarea socială a foştilor 
deținuți, calea către o comunitate mai sigură”, eveniment din 
cadrul campaniei naționale de sensibilizare a opiniei publice 
privind problematica reintegrării sociale a deținuților şi care a 
avut drept scop conştientizarea, de către opinia publică, a 
importanței reintegrării sociale a foştilor deținuți, ca premisă 
esențială în creşterea gradului de siguranță comunitară. Grupul 
de studenți coordonat de lect. univ. dr. Ana Maria Bejan: 
Alexoiu Iulia, Petre Altoonche Alina-Constantina, Manea Marcu 
Daniela, Puşcaşu Elena, Moisă Chiriac Ionela, Chiujdea Andrei, 
Chiujdea Harabală Jeni-Manuela, Dochie Mitică, Limişcă 
Simona-Ştefana, Vaida Laurențiu, Grigoraş-Tincu Teodorescu 
Giorgiana, Teodorescu Răzvan-Ionuț, Brănescu Robert-
Alexandru, Maldeş Antonescu Marlena-Carmen, Drăgan 
(Ciuvică) Rodica, Agape Florin, Frățilă (Şerban) Mihaela, Şincan 
Silviu-Marian, Văduva Gabutti Daniela, Babiță Florentina Iuliana 

 

 
 

 
au asistat la o dezbatere a dificultăților cu care se confruntă sistemul penitenciar în ceea ce privește facilitarea 
reintegrării sociale a persoanelor custodiate, precum şi la vizionarea unui film de sensibilizare privind situația acestora 
„Lumea”. Având în vedere că persoanele private de libertate aparțin comunității, reinserția socială presupune un efort 
comun, atât din partea penitenciarului cât și din partea comunității locale. Astfel, este necesar ca pe lângă 
demersurile realizate de sistemul penitenciar (prin intervențiile realizate cu persoanele custodiate în perioada 
executării pedepsei) să beneficieze de suportul şi concursul organizațiilor locali, în dubla lor calitate: de parteneri ai 
serviciului penitenciar şi de beneficiari ai întregului proces de reinserție socială. La eveniment au participat directorul 
Penitenciarului Poarta Albă, domnul comisar șef de penitenciare Gelu Dănuț Dincă, care a transmis mesajul 
directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, directorul adjunct pentru educație și asistență 
psihosocială, comisar penitenciare Emilia Topală. În încheiere, studenții au parcurs o expoziție cu obiecte 
confecționate de persoanele private de libertate în cadrul atelierelor ocupaționale. 

 


