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1. Introducere  
 
 

Dragă prietene, 
Ghidul pe care acum îl deții a fost creat în scopul de a te ajuta în primele zile de 
reintegrare în societate. În timpul primelor zile din afara închisorii ai nevoie de unele 
informații importante și asistență cu privire la aspecte care sunt primordiale fiecărei 
personae cum ar fi problemele financiare, alimente, locuință și altele. 
Ghidul actual a fost creat în cadrul proiectului European DIACEN.  Acest proiect este 
un răspuns la realitatea dură cu care se confruntă în primele zile de libertate un fost 
deținut. Dacă aceste zile nu sunt bine pregătite în prealabil, riscul întoarcerii în 
închisoare este mult mai mare. 
Scopul proiectului DIACEN este acela de a ajuta la pregătirea pentru  aceste zile, 
oferind un set de instrumente pentru lucrătorii penitenciarului și deținuți, dar mai 
important, acesta oferă acestor actori șansa de a negocia și de a ajunge la un punct 
comun în munca lor, astfel încât fiecare intervenție să fie cât mai mult posibil 
personalizată. 
Crearea acestui ghid a fost făcută cu ajutorul setului de instrumente dialogice create 
pe durata proiectului, cu ajutorul lucrătorilor din penitenciarele participante și 
feedback-ul de la deținuți. 
În acest ghid vei găsi informațiile necesare și datele de contact ale organizațiilor 
relevante, care te vor ajuta în primele zile din noua ta viață în libertate.
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2. Sistemul penitenciar, programe de pregătire pentru 

liberare și procedurile de liberare 
 

În cadrul sistemului penitenciar românesc persoana privată de libertate va urma 
în perioada anterioară liberării un program special destinat pregătirii pentru liberare- 
Program de pregătire pentru liberare. Acest program este derulat de specialiștii 
serviciului de reintegrare socială din penitenciar și are minim 12 întâlniri de grup. 

 Fiecare deținut, la îndeplinirea termenului prevăzut de Legea 254/2013 și Codul 
Penal, poate beneficia de liberare condiționată. Pentru aceasta va fi analizat în cadrul 
Comisiei de Liberare Condiționată din penitenciar. Comisia, luând în considerare 
comportamentul persoanei private de libertate de-a lungul detenției, implicarea în 
programe și activități lucrative și de reintegrare socială, ținând cont de antecedentele 
penale și de achitarea prejudiciului și cheltuielilor de judecată, propune instanței 
liberarea condiționată sau stabilește un nou termen de analiză. Propunerea Comisiei 
de Liberare Condiționată din penitenciar este transmisă instanței judecătorești. 
Instanța este cea care va stabili liberarea condiționată.  

Dacă instanța decide liberarea condiționată, după ce această decizie este definitivă 
se comunică penitenciarului, iar deținutul este de îndată liberat condiționat. La 
liberare i se înmânează bunurile și documentele personale precum și  banii strânși pe 
durata detenției în fondul de liberare. La liberare i se dă biletul de liberare care este 
actul doveditor a pedepsei executate, document important pe care acesta trebuie să 
îl păstreze. Dacă deținutul care se liberează nu dispune de fondurile bănești necesare 
pentru a se deplasa la domiciliu i se asigură suma necesară pentru deplasare din 
fondurile bănești ale penitenciarului. 

De asemenea, credem că e important să știi câteva lucruri despre reabilitare.  
Reabilitarea de drept - reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la 

pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani sau la pedeapsa 
închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs de 3 
ani condamnatul nu a săvârşit o altă infracţiune. 

Reabilitarea judecătorească 
(1) Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanţă, după împlinirea 
următoarelor termene: 
a) 4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu 
depăşeşte 5 ani; 
b) 5 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu 
depăşeşte 10 ani; 
c) 7 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani sau în cazul 
pedepsei detenţiunii pe viaţă, comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii; 
d) 10 ani, în cazul condamnării la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, considerată executată 
ca urmare a graţierii, a împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei sau a 
liberării condiţionate. 

Condiţiile reabilitării judecătoreşti 

http://legeaz.net/legea-188-2000-executorilor/
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Cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat 
întruneşte următoarele condiţii: 
a) nu a săvârşit o altă infracţiune în intervalul de timp prevăzut în paragraful anterior; 
b) a achitat integral cheltuielile de judecată şi şi-a îndeplinit obligaţiile civile stabilite 
prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedeşte că nu a avut 
posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunţat la despăgubiri. 
 

În continuare îți recomandăm ca după liberare să urmezi următoarele sfaturi: 
1. ”La întâlnirea cu familia, rudele şi prietenii fii liniştit, nu reacţiona negativ, deoarece îi poţi 
găsi nepregătiţi, aşa că străduieşte-te să dai dovadă de înţelegere; 
2. Caută-ţi un loc de muncă sau înscrie-te la o şcoală de meserii; 
3. Trăieşte cinstit şi ţine cont de legi şi de reguli; întreabă atunci când nu eşti sigur de ceva, ca 
să nu mai ajungi în conflict cu legea; 
4. Mulţumeşte-te pentru început cu puţin - orice început este greu; 
5. Evită consumul de alcool; 
6. Evită cercul de persoane care ar putea să te abată de pe calea cea bună; 
7. Alege-ţi cu grijă prietenii; 
8. Familia, comunitatea au nevoie de libertatea ta, aşa că păstreaz-o” 
 
 
(CE E BINE SĂ CUNOŞTI CÂND EŞTI PUS ÎN LIBERTATE? autori: Victor Rusu, Victor Zaharia, Vladimir Cojocaru 
Coordonatori: Radu Danii, Victor Zaharia, Această lucrare a fost publicată cu sprijinul financiar al UNICEF Moldova 
Chişinău – 2005). 
 

La ce trebuie să te aștepți după liberare? Trebuie să fii pregătit pentru 
discriminare, reticență din partea societății și etichetare. Un studiu arată că ”Gradul 
înalt de reticenţă a membrilor societăţii faţă de problemele ex-deţinuţilor, precum şi 
lipsa de dorință de a acorda un ajutor este determinat în special şi de imaginea 
negativă a deţinuţilor promovată de mass media. În goană după senzaţii şi ştiri cât mai 
picante, jurnaliştii exagerează foarte des cu epitetele şi etichetele atribuite unor 
deţinuţi”. Același studiu arată și faptul că ”elementele considerate ca fiind importante 
pentru reintegrarea în comunitate a persoanei care a fost condamnată penal sunt: 
➢ relaţiile cu familia – existenţa susţinerii din partea familiei ajută la reintegrare, în timp ce o 

familie dezorganizată poate fi un obstacol; 
➢ relaţiile cu grupul de prieteni – prietenii ce nu respectă legea îi pot atrage pe foştii infractori 

în comiterea de noi infracţiuni; 
➢ motivaţia persoanei – atâta timp cât persoana în cauză nu-şi doreşte să lucreze sau să-şi 

schimbe comportamentul, reintegrarea acesteia este blocată; 
➢ istoricul infracţional – şansele de reintegrare sunt mai mari pentru infractorii primari faţă 

de cei recidivişti şi pentru cei care nu au modele infracţionale în viaţa de familie; 
➢ vârsta – persoanele tinere au şanse mai mari de a se reintegra; 
➢ schimbările tehnologice – după executarea unor sentinţe lungi, la ieşirea din penitenciar, 

există posibilitatea ca persoana în cauză să nu ştie să folosească noile tehnologii” 
 
 
 

(REINTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR LIBERATE DIN LOCURILE DE DETENŢIE - Raport de monitorizare şi evaluare a activităţii 
realizate în cadrul Proiectului „Consolidarea societăţii civile în Moldova. Grupuri marginalizate. Reintegrarea socială a ex-
deţinuţilor”, implementat de Institutul de Reforme Penale cu suportul financiar Sida şi FSM-Chisinău 2009-pg.33 Coordonator 
publicaţie – Dorina Ardeleanu Experţi – Ana Racu, Vadim Pistrinciuc, Victor Zaharia) 
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3. Liberarea și organisme relevante de sprijin pentru 

liberare 

3.1 Organizații neguvernamentale relevante 

Liberarea este un moment plin de emoție și bucurie pentru orice deținut. Trebuie 
însă să fii pregătit să înfrunți dificultățile reintegrării tale în societate.  

Dacă ai familie, aceasta îți poate oferi mult sprijin. Trebuie să fii înțelegător cu toți 
membrii familiei și să înțelegi faptul că lipsa ta îndelungată din familie a lăsat urme 
care nu se șterg de pe o zi pe alta. Totuși faptul că ai o familie care te poate sprijini 
este ceva extraordinar! 

 Există însă mulți foști deținuți care îndată după liberare se întâlnesc cu multe 
dificultăți. Pentru a face față dificultăților inerente reintegrării în societate foștii 
deținuți pot apela la diverse organizații neguvernamentale. Există mai multe 
organizații neguvernamentale care te pot sprijini (fie care aparțin unor culte religioase 
fie independente). În tabelul de mai jos îți oferim câteva dintre ele. Chiar dacă adresa 
acestora nu e din zona ta poți suna să afli dacă nu au filiale și în zona ta de domiciliu. 

Organizații neguvernamentale 

Nr Numele 
organizației 

Telefon Adresa website 

1.  PRISON 

FELLOWSHIP 

ROMÂNIA 

 

Tel: 0364145 932 
Fax:0364145 932 

Str. B-dul 21 Decembrie 1989, 
nr. 3 
cod 400105, Cluj-Napoca, 
România 

e-mail:office@pfr.ro 
www.pfr.ro 

2.  Asociația 
Serviciul 
Umanitar pentru 
Penitenciare 

Tel. 0721304140, 
0745146471 

Str. Ștefan cel Mare nr. 3 ARAD supbanat@yahoo.com 

3.  Asociația 
Bărbaților 
Creștini 

0356 416 007 Calea Torontalului nr. 76A, 
Ap.1, Timișoara 

http://www.abcr.ro/ 

4.  Fundația Agathos 0256241683 Piața Petru Rareș, nr. 5, 
Timişoara 

https://www.facebook.com/Fund
atia-Agathos 

5.  Fundaţia 
Filantropia 
Timişoara 

0256 490 287 str. C-tin Diaconovici Loga nr. 
7, Timişoara 

https://fft.ro 

 

3.2 Serviciile de Probațiune 
Serviciul de Probaţiune este subordonat Direcţiei Probaţiune din cadrul 

Ministerului Justiţiei şi funcţionează pe lângă tribunale. În ceea ce privește beneficiarii 
serviciului de probațiune, aceștia sunt persoanele care au primit pedepse cu 
închisoarea cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Deci, dacă ai fost 
închis la penitenciar ca arestat preventive, iar apoi instanța a decis să-ți dea o 
pedeapsă cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și ești pus în libertate, 
contactează Serviciul de Probațiune!  

https://www.google.ro/search?source=hp&ei=j-agW-n3EubRrgS-_6rQBQ&q=Asocia%C8%9Bia+B%C4%83rba%C8%9Bilor+Cre%C8%99tini&oq=Asocia%C8%9Bia+B%C4%83rba%C8%9Bilor+Cre%C8%99tini&gs_l=psy-ab.13..0i22i30k1.11501.11501.0.12632.5.3.0.0.0.0.237.237.2-1.2.0....0...1..64.psy-ab..3.2.561.6..35i39k1.325.NdJjye_oPpw
http://www.abcr.ro/
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM2rvhv8TdAhWqy4UKHaq7B54QFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.abonati.me%2F2830058%2FFUNDATIA-AGATHOS-SEDIU&usg=AOvVaw14iRNgS5nLogiLv2bC7nkB
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În cazul în care instanța de judecată dispune executarea pedepsei amenzii prin 
prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, Serviciul de Probațiune 
este cel care coordonează executarea acestei activități.  

De asemenea, Serviciul de Probațiune ia în evidență, în vederea includerii în 
programe specifice, pe foștii deținuți care, la liberarea condiționată, mai au trei ani 
sau mai mult până la îndeplinirea termenului pedepsei pentru care au fost încarcerați.  

În principal, persoanele care au primit pedepse cu închisoarea cu suspendare 
executării pedepsei sub supraveghere ar trebui să respecte patru măsuri pe care 
legislaţia le prevede: să se prezinte la serviciul de probațiune ori de câte ori sunt 
chemate, să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care durează 
mai mult de opt zile și întoarcerea, să anunţe schimbarea locului de muncă şi să 
informeze care sunt mijloacele lor de existenţă. În cazul în care ei nu respectă măsurile 
amintite, consilierul de probațiune sesizează instanţa care poate revoca măsura, iar 
persoanele care se găsesc în această postură vor fi nevoite să se ducă la închisoare. 
Consilierii de probațiune îi ajută pe cei pe care îi supraveghează şi pe cei aflaţi sub 
anatema unei condamnări la închisoare, dar cu suspendarea executării pedepsei sub 
supraveghere, să nu încalce condiţiile suspendării impuse de judecător, să nu comită 
noi infracțiuni. 

Consilierii de probațiune desfășoară și programe în penitenciare împreună cu 
specialiștii din penitenciar și fac parte și din Comisiile de Liberare Condiționată. Pentru 
a afla datele de contact ale Serviciului de Probațiune de care aparții te poți adresa 
Tribunalului aferent adresei tale de domiciliu sau Direcției de probațiune. 
 

SERVICII DE PROBAȚIUNE 

Nr Numele organizației Telefon Adresa website 

1.  Ministerul Justiției-Direcţia 
de Probaţiune 

0372.041058  

 

Bucureşti, Str. Apolodor, Nr.17, 
sector 5 

www.just.ro 

2.  Serviciul de Probaţiune  
Timiş  

0256293603 G-ral Traian Doda, nr. 2, 
Timișoara 

probatiune.timis@just.
ro  
 

 

3.3 Organizații religioase 
Există organizații religioase din Romania care ajută în general persoane aflate 

în dificultate. De aceea, pentru a obține informațiile despre organizațiile religioase 
care vă pot oferi sprijin în zona dumneavoastră de domiciliu adresați-vă 
reprezentanților cultului religios de care aparțineți (ca de exemplu preoți, pastori). 
Deoarece majoritatea cetățenilor români sunt creștini, în continuare vă oferim câteva 
informații despre organizațiile creștine. 

În acest sens trebuie să menționăm Federația Filantropia, care este o 
organizaţie privată non-profit, care funcţionează cu binecuvântarea Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române. Ea reuneşte în acest moment, 17 din cele mai active 
asociaţii şi fundaţii, care lucrează în domeniul social, în eparhiile Patriarhiei Române. 
Pentru a afla o filială din zona ta de domiciliu te poți informa la: 

http://www.just.ro/
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FEDERAȚIA FILANTROPIA - Str. Sf. Ecaterina nr. 4-6, sector 4, cod 040155, București. 
Telefon: 0372 768 599, 0372 768 600, Fax: 0372 873 641.  

Email: office@federatia-filantropia.ro 

Fundaţia Filantropia Timişoara - str. C-tin Diaconovici Loga nr. 7, Timişoara, telefon: 
0256 490 287 

Confederaţia CARITAS funcționează sub patronajul Bisericii Catolice din 
România și cuprinde de asemenea mai multe organizații care oferă în general sprijin 
persoanelor aflate în nevoie.  Pentru a afla o filială din zona ta de domiciliu te poți 
informa la: 

Confederaţia Caritas Romania - Str. Washington 38, sector 1 BUCUREȘTI, Cod poştal 
011876,  Tel.0371 185 226 , 0733 313 960 
 
Federaţia Caritas Timişoara - Strada Matei Corvin 2, Timișoara, telefon: 0256 499 554.  

De asemenea cultele creștine neoprotestante din România au foarte multe 
asociații, fundații care ajută persoanele aflate în nevoie. Pentru a afla cea mai 
apropiată organizație creștină neoprotestantă care te poate ajuta, poți contacta o 
biserică neoprotestantă sau solicita informații prin telefon, e-mail de la sediul central 
al acestor biserici menționate în tabelul de mai jos. În tabelul de mai jos îți punem la 
dispoziție câteva adrese utile: 

ORGANIZAȚII RELIGIOASE 

Nr Numele organizațiilor Telefon Adresa website 
1.  Federația Filantropia 

Asociația “Filantropia 
Ortodoxă Sibiu” 

Tel:0269213052 
Fax:0269213052 

Str. Dealului nr. 13, 
Sibiu, judeţul Sibiu 
 

e-mail: 
prcreangaciprian@yahoo.com 

2.  Federația Filantropia 
ASOCIAȚIA VASILIADA 
CRAIOVA 
 

Tel./Fax: 0251-521 040  
Craiova, Str. Fratii 
Buzesti, Nr. 20, Cod 
200381, Jud. Dolj  

www.AsociatiaVasiliada.ro  
e-mail: 
office@AsociatiaVasiliada.ro 

3.  Federația Filantropia 
Fundația “Filantropia 
Timișoara” 

Tel.: 0356- 715 986 
Fax: 0256-491 176 

Bd. C. D. Loga nr. 7, 
Timişoara, cod 
300021, judeţul Timiş 

e-mail: 
fundatia.filantropia@yahoo.c
om 
www.fft.ro  

4.  Federația Filantropia 
Asociaţia “Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia” 

Tel./ Fax: 0258- 817.766 Str. Mihai Viteazu nr. 
16, Alba Iulia cod 
510010, judeţul Alba 

e-mail: 
filantropia_ortodoxa@yahoo.
com 
www.filantropiaortodoxa.ro 

5.  Federația Filantropia 
FUNDATIA 
SOLIDARITATE SI 
SPERANTA  

Tel: 0232-220548,  
Fax:  0232 -271228 

Str. Costache Negri, 
nr. 48, cod 700071, 
IAȘI , județul Iași 

Email: 
contact@fundatia.mmb.ro; 
Web: www.fundatia.mmb.ro 

6.  CONFEDERAȚIA 
CARITAS Centru de 
resurse pentru 
integrare socială şi 
profesională - Satu 
Mare  

Tel: 0372-758266, 0261-
716282 

Str. B. St. 
Delavrancea, nr.20, 
Satu Mare 

 

7.  Cultul Creștin 
Penticostal din 
România 

Tel: 021.311.9295, 
037.404.3813, 
031.405.4542, 
031.405.4543 

adresa: str. Carol 
Davila nr. 81, sector 5  
Bucureşti, 050453 

http://www.cultulpenticostal.
ro 

 

mailto:office@federatia-filantropia.ro
https://www.google.ro/search?ei=W-igW5zoFcT4aO_enrgH&q=caritasTimi%C5%9Foara+contact&oq=caritasTimi%C5%9Foara+contact&gs_l=psy-ab.3..0i13i30k1.4939.6210.0.7145.7.7.0.0.0.0.442.879.4-2.2.0....0...1.1.64.psy-ab..6.1.440....0.18cXxnGchJA
http://federatia-filantropia.ro/membri/asociatia-filantropia-ortodoxa-sibiu/
http://federatia-filantropia.ro/membri/asociatia-filantropia-ortodoxa-sibiu/
mailto:prcreangaciprian@yahoo.com
http://www.asociatiavasiliada.ro/
mailto:office@AsociatiaVasiliada.ro
http://federatia-filantropia.ro/membri/fundatia-filantropia-timisoara/
http://federatia-filantropia.ro/membri/fundatia-filantropia-timisoara/
http://www.fft.ro/
http://www.filantropiaortodoxa.ro/
http://www.fundatia.mmb.ro/
javascript:show_up1(50)
javascript:show_up1(50)
javascript:show_up1(50)
javascript:show_up1(50)
javascript:show_up1(50)
http://www.cultulpenticostal.ro/
http://www.cultulpenticostal.ro/
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8.  Uniunea Baptistă din 
Romania- 

Tel: 021 430 00 39 Str Dâmboviţa 9-11, 
Sector 6 Bucureşti, 
cod poştal 060842 

uniuneabaptista@gmail.com 

http://uniuneabaptista.ro/ 

9.  Biserica Baptistă Betel 
Timișoara 

Telefon: 0256491918  
Fax: 0256293519 

Str Ady Endre nr.20 
Timișoara, județul 
Timiș 

 

 

betelbaptist@gmail.com 
www.betel.ro 

10.  FUNDAŢIA CRESTINĂ 
ISUS SPERANŢA 
ROMÂNIEI 

Tel:0256-272109 Str. Dorobanţilor nr. 
16 cod poştal 300298 
Timişoara Timiş, 
Romania 

e-mail: isr.jhor@gmail.com 
http://www.isussperantaroma
niei.ro 

11.  Eparhia Reformată de 
pe lângă Piatra 
Craiului  

Tel. 0259.435.386 410210, Oradea, Str. 
Calvin nr. 1 
 

www.kiralyhagomellek.ro 

12.  Uniunea de Conferințe 
a Bisericilor Adventiste 
de Ziua a Șaptea 

Tel.:021 2690338;  
fax: 0212690340 

 str. Erou Iancu 
Nicolae, nr. 38-38A, 
Voluntari, județul 
Ilfov, O.P. Pipera,  

http://www.adventist.ro 
E-Mail: comunicare (@) adventist.ro 

3.4 Instituții publice: 
La nivelul fiecărei primării funcționează un serviciu de asistență socială care 

are ca principală îndatorire oferirea de asistență socială pentru cetățenii care 
domiciliază pe raza primăriei respective. Astfel persoana care se liberează din 
penitenciar poate beneficia de sprijinul asistentului social de la primăria de domiciliu. 

- Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - Bulevardul Regele 
Carol I, nr.10, Tel/fax 0256/220583, e-mail: asistentasocialatm@gmail.com 

- Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - Centrul de zi pentru 
persoane în dificultate, str. Ioan Plavoșin, nr. 21 Timișoara. 
 
De asemenea, la nivelul fiecărui județ funcționează Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului. Aceste instituții publice oferă asistență socială 
atât copiilor cât și adulților. Pentru a afla datele de contact ale DGASPC din județul tău 
de domiciliu poți cere informații telefonic la direcția de mai jos precum și accesând 
site-ul: 
 

INSTITUȚII PUBLICE 

Nr Numele instituției Telefon Adresa website 

1.  Direcţia Generală Protecţia 
Copilului 

Tel: 0213153633, 
0213153630, 
0213100789, 
0213100790 
Fax: 0213127474 

Bulevardul G-ral 
Gheorghe Magheru 
nr. 7,Sector 1, 
Bucureşti, Cod 
poştal 010322 

E-mail: office@anpfdc.ro 
http://www.copii.ro 

2.  Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Timiș 
 

0256 494 030 Pta Regina Maria, 3, 
Timisoara, Timis, 
300004, Timișoara 

www.dgaspctm.ro 

 

mailto:uniuneabaptista@gmail.com
http://uniuneabaptista.ro/
mailto:betelbaptist@gmail.com
mailto:isr.jhor@gmail.com
http://www.kiralyhagomellek.ro/
mailto:office@anpfdc.ro
https://www.google.ro/search?ei=L-qgW4WyH8uSlwTZs6qICg&q=Direc%C5%A3ia+General%C4%83+Protec%C5%A3ia+CopiluluiTimi%C5%9Foara+contact&oq=Direc%C5%A3ia+General%C4%83+Protec%C5%A3ia+CopiluluiTimi%C5%9Foara+contact&gs_l=psy-ab.12...201100.203137.0.205060.2.2.0.0.0.0.597.776.0j1j5-1.2.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.nby59pMu82s
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4. Probleme care pot apărea și cum să le abordezi 

4.1 Probleme financiare 
În lipsa unei surse stabile de venit și având și o situație materială precară, orice 

cetățean poate solicita ajutor social de la primăria de domiciliu. Asistentul social 
angajat la primăria de care aparții te va informa despre condițiile de acordare și actele 
necesare. Așadar, dacă ești într-o situație materială foarte dificilă adresează-te 
asistentului social de la primăria de domiciliu pentru a primi sprijin! 

Principalele tipuri de beneficii de asistenţă socială acordate ţintit anumitor 
categorii de beneficiari sunt următoarele: 
1. Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse 

• Ajutorul social; 
• Ajutorul pentru încălzire; 
• Alocaţia pentru susţinerea familiei; 

2. Politici familiale 
• Alocaţia de stat pentru copii; 
• Alocaţia de plasament; 
• Indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie; 

3. Sprijin acordat persoanelor cu handicap 
• Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 

448/2006; 
• Bugetele personale complementare acordate lunar persoanelor cu handicap; 
• Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA; 
• Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat; 
• Indemnizaţia lunară de însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual; 
• Alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA; 

Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: 
a) evaluarea contextului familial; 
b) veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; 
c) condiţiile de locuire;  
d) starea de sănătate şi gradul de dependenţă. 
Statul acordă beneficiile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice 
centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
În subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială funcţionează 
agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială şi agenţia municipiului Bucureşti ca 
servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică şi care au ca scop gestionarea 
sistemului beneficiilor de asistenţă socială la nivel teritorial. Poți afla adresa agenției 
din județul în care locuiești accesând site-ul din tabel. 

SPRIJIN FINANCIAR 

Nr Numele organizației Telefon Adresa website 

1.  Agenţia Naţională pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială 

Tel:  
021 3136047 
Fax: 
0213136098 

Şoseaua Panduri nr. 22, 
Sector 5, Bucureşti Cod 
poştal: 050659 

Adresă e-mail: 
anps@prestatiisociale.ro 
Adresă site: 
www.prestatiisociale.ro 

mailto:anps@prestatiisociale.ro
http://www.prestatiisociale.ro/
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2.  Agenția Județeană pentru 
Plăți și Inspecție Socială 
Timiș 

Tel: 0256-
432.779 
Fax: 0256-
433.369 

Str. Florimund de Mercy 
nr. 2, cod poștal 300085, 
mun. Timişoara, jud. Timiș 

E-mail: 
ajpis.timis@mmanpis.ro; ajps_
tm@yahoo.com 

De asemenea, există biserici și organizații neguvernamentale care pot acorda ajutoare 
financiare de urgență. 

4.2 Angajarea în muncă și educație 
              Îndată după liberarea din penitenciar este foarte important să îți găsești un loc 
de muncă.  

Primul pas este să îți întocmești un Curriculum Vitae (CV). Acesta este un 
document care descrie o persoană cu scopul de a o prezenta unui potențial angajator. 
Pentru a-ți completa un CV trebuie mai întâi să obții un tipizat standard de CV 
European. Poți cere sprijin de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă din 
județul în care locuiești. E important sa fii sincer în CV-ul tău și să accentuezi ceea ce 
știi să faci concret! 

Următorul pas în angajarea în muncă este să identifici locurile de muncă 
disponibile care se potrivesc cu pregătirea ta. Odată identificate aceste locuri de 
muncă, trebuie să îți depui CV-ul și o scrisoare de intenție la aceste firme. Dacă ești 
selectat de angajator vei fi contactat si chemat la un interviu, test sau probă practică. 

La interviu este important să te prezinți la timp, să fii îmbrăcat adecvat, să fii 
sincer și să nu uiți să fii cât mai politicos. Înainte de a merge la interviu informează-te 
despre firmă, cerințele postului  și salariile oferite pentru angajați.  
              În continuare vă prezentăm câteva sfaturi utile în demersul dumneavoastră 
de a vă găsi un loc de muncă îndată după liberare:  

• În primul rând obținerea a cât mai multor informații despre locurile de muncă 
vacante este vitală. Nu neglijați nici o sursă de informare. Începeți cu locurile de muncă 
vacante afișate de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, continuați cu 
anunțurile din ziare sau de pe afișele stradale, adresați-vă la cât mai multe firme ce 
intermediază forță de muncă și înscrieți-vă pe internet pe site-urile de profil. Chiar 
dacă nu aveți calculator sau nu știți să îl utilizați sigur aveți o rudă sau un prieten care 
vă poate ajuta în acest demers. Rudele, prietenii şi foștii colegi, datorită cercurilor lor 
de relaţii, pot constitui o sursă suplimentară de informaţii ce merită să fie exploatată. 

• Nu obosiți și nu fiți repede dezamăgit de refuzul angajării. Se întâmplă acest 
lucru pentru majoritatea celor care caută un loc de muncă, chiar dacă nu au fost 
niciodată la închisoare. Studiile europene arată că, de obicei, o persoană trimite 100 
de CV-uri și abia primește 7-8 invitații la interviu de la angajatori. 

• Primul lucru pe care trebuie să-l identificaţi este o funcţie ce vă atrage într-un 
sector care vă place. Cel de-al doilea lucru care trebuie descoperit este un angajator 
care caută o persoană ca dumneavoastră, ce doreşte să se dezvolte în această funcţie. 
Nu uita că trebuie să ai studiile și competențele cerute pentru acel post! 

• Informați-vă bine despre cerințele postului pentru care candidați, despre 
salariul pe care îl oferă de obicei acea firmă și, nu în ultimul rând, date despre firmă. 
Trebuie să știți totul despre postul vacant, de la sarcinile exacte pe care le aveți de 
îndeplinit, program, cunoștințe și studii necesare în asemenea condiţii. Este important 
să întreprindeţi investigaţii proprii, apelând fie la persoanele autorizate să dea relaţii, 
fie iscodind discret alţi angajaţi ai firmei sau oameni care au lucrat acolo, fie găsind 

mailto:ajpis.timis@mmanpis.ro
mailto:ajps_tm@yahoo.com
mailto:ajps_tm@yahoo.com
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prieteni sau cunoştinţe ce au legături cu salariaţii vizaţi şi pot obţine de la aceştia 
informaţiile respective. 

• Pregătiți-vă psihologic pentru a ”lupta”! În acest scop, trebuie să vă înarmaţi 
cu răbdare, să vă ţineţi sub control rezistenţa fizică şi psihică, să vă repetaţi într-una 
că, oricât de importantă ar fi obţinerea postului respectiv, nu trebuie tratată după 
principiul „acum ori niciodată”. Încercaţi să vă dominaţi agresivitatea sau timiditatea 
excesivă, care nu vă avantajează în asemenea situaţii. 

• Angajatorul are propria lui strategie, ce poate fi exprimată sintetic astfel: să 
aleagă concurentul cel mai bun, oferind cât mai puţin la început. De aceea trebuie să 
fiți pregătit să renunțați la unele pretenții! 

• Pregătiți-vă propria prezentare! Trebuie să învățați să vă prezentați cât mai 
bine și în timp foarte scurt. Angajatorii au mulți candidați, iar timpul e prețios pentru 
ei. 

• Dacă angajarea presupune și test de cunoștințe pregătiți-vă bine pentru acest 
test. 

• Dacă interviurile se desfășoară într-o anumită perioadă și vi se cere să stabiliți 
data la care veniți la interviu profitați și alegeți sfârșitul perioadei. Experienţa arată că 
ultimul candidat primit are aproape de trei ori mai multe şanse de a fi recrutat decât 
primul. Primii candidaţi îl ajută adesea pe cel care operează selecţia să-şi înţeleagă mai 
bine problema.  

• Faptul că ați fost în detenție este în fața angajatorilor un handicap. În primul 
rând, acceptaţi-vă handicapurile. În al doilea rând, antrenaţi-vă mintal să discutaţi 
despre ele cu cel care vă examinează sau conduce interviul, dacă el va exprima această 
dorinţă. Fără timiditate, fără agresivitate, fără crispare, ci doar cu un aer destins, 
surâzător şi, de ce nu, chiar cu oarecare autoironie. Relaxarea dumneavoastră îl va 
face pe angajator să-şi uite propriile angoase sau temeri. 

• Pregătiţi-vă dinainte actele necesare pentru angajare! Nu o dată s-a întâmplat 
ca unii solicitanţi care au trecut cu bine de faza interviului să fie eliminaţi din cursă 
datorită faptului că pierduseră nişte acte importante şi nu au reuşit să le reconstituie 
la timp. De aceea e bine să verificaţi din vreme existenţa diplomelor de studii sau ale 
cursurilor de specializare, a tuturor documentelor necesare în cazul angajării şi să vă 
faceţi copii după ele. 
 
     Îți prezentăm în continuare câteva aspecte importante despre completarea 
CV-ului. Curriculum vitae este un fel de carte de identitate personală. Scopul principal 
este acela de a obţine o întrevedere cu angajatorul pentru a dobândi postul dorit. În 
prezent angajatorii solicită completarea unui CV de tip european. Un model de CV 
găsești pe internet la adresa http://www.europass-ro.ro, iar dacă nu ai un calculator 
poți apela la o rudă sau un prieten să te ajute. De asemenea, sprijin în completarea 
unui CV pot oferi angajații Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă.  
”Când completați CV-ul să aveți grijă să nu comiteți următoarele erori: 

- nu puneţi niciodată titlul „Curriculum vitae” la un asemenea document; 

oricum se ştie despre ce este vorba; 

- nu semnaţi niciodată un curriculum vitae; 

- nu expediaţi niciodată un C.V. fără o scrisoare de însoţire; 

http://www.europass-ro.ro/
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- nu folosiţi decât un prenume, în cazul în care aveţi mai multe; 

- nu trimiteţi niciodată o fotografie care vă dezavantajează, dacă se cere şi o 

fotografie, împreună cu CV-ul, alegeţi una de calitate, în care să aveţi o ţinută corectă, 

ca pentru un document de identitate; 

- anii, diverse alte date exprimate numeric nu trebuie scrise în litere, ci numai 

cu cifre; 

- nu menţionaţi niciodată în CV perioadele de şomaj. Dacă interlocutorul se va 

arăta interesat, se va aborda această problemă în cursul întrevederii; 

- nu menţionaţi studiile elementare sau liceale dacă aveţi diplomă universitară. 

Referirile se fac numai la cel mai înalt nivel al studiilor; 

- prezentarea nepotrivită poate fi o problemă; evitați redactarea neclară, 

confuză, incorect conceput, scris neglijent, cu greşeli gramaticale sau ortografice; 

- un CV completat greșit e acela în care nu sunt puse în valoare calităţile şi 

experienţa personală în raport cu cerinţele postului pe care doriți să îl ocupați; CV-ul 

este prea încărcat, plictisitor, plin de detalii nesemnificative, fără originalitate; cuprinde 

dezechilibre vizibile între diferite etape ale evoluţiei şcolare şi profesionale; este 

redactat într-un limbaj preţios, prea specializat, în jargon profesional, cu prescurtări.” 
(Programul de pregătire pentru liberare) 

     Atunci când ai identificat un loc de muncă vacant pentru care dorești să aplici și ți 
se cere să depui un CV nu uita că pe lângă CV-ul tău completat trebuie să trimiți și o 
scrisoare de intenție obligatoriu!  
      Scopul scrisorii de intenție este de a arăta angajatorului că ești motivat să te 
angajaezi pe acel post vacant, motivele pentru care ai ales firma precum și faptul că ai 
competențele necesare pentru postul vacant. 
”Ce trebuie să știi pentru o scrisoare de intenție reușită: 
1) Axează-te pe necesitățile angajatorului într-o scrisoare de intenție. Analizează 
activitatea companiei. Cum poți să le aduci mai mulți bani? Prezintă-te pe tine ca o 
soluție a problemelor pe care organizația le întâmpină. 
2) Pentru a avea și mai mult efect, interesează-te care este persoana care se va ocupa 
de recrutări și adresează-te direct. 
3) Când redactezi o scrisoare de intenție gândește-te să răspunzi întrebărilor 
angajatorului: Ce poți face pentru respectiva companie? Care este situația ta curentă? 
Ești calificat pentru respectivul job? De ce vrei să lucrezi pentru ei? 
4) Fii scurt și la obiect într-o scrisoare de intenție. Lasă o impresie bună. Folosește 
propoziții scurte. Împarte textul în 3-4 paragrafe despărțite printr-un spațiu. 
5) Scrie așa cum vorbești, dar îngrijit. Pentru un plus de originalitate combină limbajul 
formal cu stilul simplu, conversațional în scrisoarea de intenție. 
6) Fii pozitiv. Folosește un ton optimist și plin de energie într-o scrisoare de intenție. 
Îl va molipsi și pe angajator! 
7) Menține legătura. Stabilește următorul pas: interviul.” 
(Autor Myjob-www.myjob.ro) 

 

http://www.myjob.ro/articole/ghid-cariera/222/3163/interviul-angajare-dialog-sau-interogatoriu.html
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       De asemenea nu uita că trebuie ca scrisoarea să fie scrisă îngrijit și fără greșeli de 
ortografie sau gramaticale; de asemenea, de cele mai multe ori aceasta se scrie de 
mână.  Nu uita că scrisoarea de intenție nu trebuie să fie o reluare a CV-ului. Mai jos 
aveți un exemplu de scrisoare de intenție:  
 

POPESCU ION 
Strada Oltului nr. 20, Bloc M12, scara 4, apt.9, etaj2, sector 2, Bucureşti,  

Cod poştal nr. 7120 
Telefon 2561724 

 

                (data) 
 
Domnului Florin Stănescu  
Patron la S.C. Metalurgica 
Strada Florilor nr. 40 
Sector 2, Bucureşti, cod poştal nr. 7215. 
 

Stimate domnule Stănescu, 
 

 Din rubrica de anunţuri publicitare a cotidianului România Liberă din ziua de 
18.04.a.c., am luat la cunoştinţă că doriţi să angajaţi strungari. Aş fi extrem de bucuros 
dacă mi-aţi da posibilitatea să lucrez în cadrul firmei dumneavoastră. 
 Mărturisesc că am fost în două rânduri la firma dumneavoastră pentru a 
comanda executarea unor piese pentru autoturismul tatălui meu şi am rămas 
impresionat de operativitatea manifestată şi calitatea acestora. Deşi în viaţa mea am 
avut un accident regretabil, pentru care am petrecut aproape 2 ani într-un loc de 
detenţie, sunt convins că, având în vedere calităţile mele umane, morale şi 
profesionale, veţi dispune să fiu încadrat. 
 După cum veţi vedea din curriculum vitae, sunt o persoană cu experienţă în 
muncă, aptă să mă perfecţionez, cu dorinţă de a fi util, rezistent la efort, cu spirit de 
iniţiativă, disciplinat, ordonat şi politicos. 
 Mi-ar face mare plăcere să discut personal cu dumneavoastră, prilej care mi-ar 
permite să prezint mai amplu calităţile şi aptitudinile pe care le posed. 
 Aştept cu nerăbdare să mă contactaţi la telefonul meu de acasă, la numărul 
2561724. 
 Vă mulţumesc pentru timpul acordat. 
 Cu stimă şi sinceritate,  
 
 Semnătura, 
__________________________ 

(Programul de pregătire pentru liberare) 

 
După ce angajatorul primește scrisoare de intenție și CV-ul dumneavoastră 

dacă vă va selecta vă invită la un interviu. Interviul este oportunitatea principală prin 
care îl puteți convinge că sunteți persoana potrivită. 
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Mai jos avem câteva greșeli la interviul de angajare pe care trebuie să le 
evitați: 
1.Întârziați 
Dacă nu ajungeți la timp pentru interviu, de ce ar avea cineva încredere în 
dumneavoastră că veți veni la timp la serviciu odată ce veți fi angajat? 
2. Sosiți nepregătit 
Dacă într-adevăr vă doriți un job la o firmă, trebuie să știți cât mai mult posibil despre 
postul respectiv și despre firma respectivă ÎNAINTE de a merge la interviu. 
3. Veniți cu un prieten 
Veniți singur. Dacă un prieten sau rudă vă duce cu mașina, odată ajunși mulțumiți-i și 
spuneți-i că vă vedeți mai târziu. 
4. Nu veniți deloc 
Un recrutor poate nu va ține minte toate numele dintr-o listă de CV-uri, dar sigur va 
ține minte numele persoanei care nu a venit deloc la interviu. Și nu se știe niciodată 
unde vă veți mai putea întâlni. 
5. Sunteți îmbrăcat necorespunzător 
Trebuie să aveți o ținută elegantă și să fiți îngrijit! 
6. Fumați 
Dacă sunteți fumător, nu aprindeți o țigară înaintea interviului. Și evitați mâncăruri ce 
vă pot dezavantaja, cum ar fi usturoiul sau ceapa. Într-un birou mic acestea pot fi 
fatale. 
7. Dați mâna de parcă sunteți mort 
Nu, nu trebuie să îi zdrobiți mâna angajatorului, dar trebuie să vă dezvoltați o 
strângere de mână fermă, de profesionist. Și nu faceți diferențe între sexe. Chiar dacă 
dați mâna cu o femeie, o strângere de mână jalnică nu vă va ajuta să fiți angajat. 
8. Vorbiți prea mult 
Fiecare recrutor își dorește un candidat care să vorbească și să pună întrebări. Dar 
ascultatul e la fel de important. Așa că asigurați-vă că deschideți urechile mai mult 
decât gura. 
9. Vorbiți prea puțin 
Frica de a vorbi prea mult nu trebuie să vă rețină de la a vorbi îndeajuns. Chiar dacă 
nu sunteți un vorbăreț natural, trebuie să puneți o serie de întrebări pertinente și să 
încercați să discutați cu angajatorul într-o manieră profesionistă. 
10. Înjurături și/sau argou 
Nu este voie să utilizați astfel de cuvinte. Unele cuvinte pot fi "la modă", însă nu își 
găsesc locul într-un interviu. 
11. Sunteți prea familiar cu intervievatorul 
Un interviu este ca o ședință și fiecare participant la o ședință vrea să se țină de 
agendă. Nu interpretați prietenia din vocea intervievatorului ca o invitație la a discuta 
informații personale. 
12. Vă purtați ca un "-ist” adică discriminatoriu dacă utilizați cuvintele sau expresiile 
de rasist, extremist sau sexist; vă vor ajuta să ratați un interviu. 
13. Vorbiți la mobil 
Aproape că nu există situație în care să nu puteți să vă închideți mobilul pentru 30 de 
minute. Dacă totuși e o astfel de situație, mai bine reprogramați-vă interviul. 
14. Evitați contactul visual 
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A privi în ochi implică contact și sinceritate. Chiar dacă sunteți timid, trebuie să faceți 
și să mențineți contactul vizual într-un interviu, altfel riscați ca recrutorul să vă 
evalueze ca evaziv și nesigur. 
15. Vă purtați arogant sau prea încrezător 
Companiile își doresc oameni "de echipă", nu persoane egocentrice care nu acceptă 
critica sau nu pot lucra cu colegii. 
16. Sunteți disperat 
Indiferent cât de mult vă doriți un job, niciodată nu lăsați asta să se vadă. Concentrați-
vă spre a vă arăta entuziasmul cu privire la companie și încrederea în capacitatea 
dumneavoastră de a face o muncă de calitate. 
17. Minciunile 
Dacă mințiți un angajator cu privire la pregătirea sau calificarea dumneavoastră poate 
veți fi angajat. Dar veți fi dat afară imediat ce minciunile sunt descoperite. 
18. Bârfiți fostul loc de muncă 
Chiar dacă ați lucrat pentru Vlad Țepeș e mai bine să nu povestiți situații neplăcute din 
fosta activitate. Mai bine concentrați-vă pe realizările și responsabilitățile avute. 
19. Criticați firma sau unul dintre angajații ei 
Indiferent despre ce probleme sau scandaluri ați citit în presă sau ați auzit la televizor, 
nu discutați despre ele. Dacă sunteți întrebat sau rugat să le comentați, fiți diplomat 
și oferiți răspunsuri orientate spre soluții și nu judecăți. 
20. Puneți întrebări care se concentrează doar pe distracție 
Nu vă petreceți tot timpul cu întrebări despre vacanță, zile libere, bonusuri și structura 
companiei. De fapt, la primul interviu nu discutați deloc despre acestea. 

(Autor: Compania Bestjobs http://www.bestjobs.ro) 

De asemenea de un real folos este să știți că angajatorii folosesc frecvent unele 
întrebări.  

Pentru a desăvârşi pregătirea întrevederii, e bine să ţineţi seama de cele mai 
frecvente întrebări care se pun candidaţilor în cursul unor asemenea întâlniri. 

Considerând că vă este deosebit de folositor să aveţi răspunsurile pregătite din 
timp, vă propunem în continuare o astfel de listă: 

1. Puteţi să ne demonstraţi în cinci minute că sunteţi candidatul ideal 
pentru acest post? 
2. Ce puteţi să aduceţi în plus întreprinderii, în afara celor menţionate 
în     CV? 
3. Din ce motiv aţi răspuns anunţului nostru? 
4. Care vă este situaţia familială, numărul copiilor? 
5. Din ce motiv aţi părăsit ultimul loc de muncă? 
6. Vorbiţi despre ultimul post pe care l-aţi avut! 
7. Care credeţi că sunt principalele dumneavoastră calităţi? 
8. Ce calităţi căutaţi/apreciaţi la alţii? 
9. Care vă sunt principalele defecte? 
10. Ce defecte acceptaţi cel mai puţin la alţii? 
11. Cum acceptaţi ierarhia? 
12. Sunteţi capabil să manifestaţi autonomia? 
13. Aveţi spirit de echipă? 
14. Vă plac deplasările pe teren sau le acceptaţi doar ca pe o 
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necesitate? 
15. Ce ştiţi despre întreprinderea noastră? 
16. De ce aţi ales acest gen de formaţie intelectuală/profesională? 
17. Ce limbi străine cunoaşteţi şi la cel nivel? 
18. Dacă veţi fi selecţionat, care vor fi obiectivele evoluţiei 
dumneavoastră la această întreprindere? 
19. Care sunt obiectivele dumneavoastră, pe termen lung, în plan 
profesional? 
20. Care este profesia la care aţi visat? 
21. Ce activităţi extraprofesionale aveţi? 
22. Veţi avea în subordinea dumneavoastră două femei (doi bărbaţi). 
Cum gândiţi să vă impuneţi maniera de lucru? 
23. Care vă este capacitatea de negociere? 
24. Cât speraţi să câştigaţi? 
25. Puteţi să aduceţi critici firmei noastre? 
26. Puteţi menţiona principalele trei calităţi ale firmei noastre? 
27. Cunoaşteţi specificul firmei noastre? 
28. Ce părere aveţi despre formarea continuă a lucrătorilor? 
29. Care este maniera dumneavoastră de lucru? 
30. Preferaţi să obţineţi o autonomie completă pentru a vă înfăptui 
proiectele sau doriţi o structură ajutătoare? 
31. Aveţi simţul răspunderii? 
32. Nu vă gândiţi la faptul că acest post nu este potrivit pentru o 
femeie? 
33. Nu sunteţi prea în vârstă pentru un asemenea post? 
34. Vorbiţi despre dumneavoastră! Descrieţi-vă în câteva cuvinte! 
35. Puteţi să aveţi o privire critică asupra muncii dumneavoastră? 
36. Aveţi şi alte propuneri de serviciu? 
37. Sunteţi în stare să conduceţi o echipă? 

(Programul de pregătire pentru liberare) 
 

Este important să aflii care sunt locurile de muncă disponibile în zona în care 
locuiești. Principala sursă este Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă  cea 
mai apropiată de domiciliul tău. Poți afla datele ei de contact pe site-ul 
www.anofm.ro. Pe lângă această instituție există firme private care se ocupă cu 
recrutarea de personal. Este bine să le contactezi. Mai jos ai câteva adrese ale unor 
firme de recrutare de personal. 

O altă sursă de informare privitor la locurile de muncă vacante sunt ziarele de 
mică publicitate, ziare în care sunt publicate locurile de muncă vacante. 

În ultimul timp internetul este o sursă de informare foarte importanţă. Există 
site-uri care publică locurile vacante și oferă sprijin în angajare. Ai ocazia să trimiți CV-
ul tău direct angajatorilor și să fii selectat să participi la un interviu, test sau probă 
practică. 

Mai jos îți dăm câteva adrese de e-mail la care poți să apelezi. Tot acolo găsești 
și recomandări cum să îți completezi CV-ul, cum să te prezinți la un interviu și cum să 
scrii o scrisoare de intenție. 

http://www.anofm.ro/
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- www.ejobs.ro 
- www.bestjobs.ro 
- www.myjob.ro 
- www.locuridemuncaonline.ro 
- www.tocmai.ro 
- www.onne.eu 
- www.wowjob.ro 
- http://jobs.bizoo.ro 
- http://mercador.ro 
- www.hipo.ro 
- www.tjobs.ro 

Chiar dacă nu ai un calculator sau nu ai cunoștințe de operare pe calculator 
poți apela la un membru al familiei sau un prieten. 
 Trebuie să te aștepți la discriminare și multe piedici în efortul tău de angajare. 
”O persoană care a suferit o pedeapsă privativă de libertate, adeseori se confruntă cu 
situații în care colegii de la locul de muncă au o atitudine nepotrivită față de acesta, 
aducând un anumit prejudiciu personalității individului. Același lucru se întâmplă și în 
celelalte medii în care își desfășoară viața această persoană - familie și prieteni.” (Fără 

prejudecăți!...fiecare om reprezintă o valoare-elaborat de Centrul de Reintegrare Socială ONISIM în cadrul proiectului ”Egalitatea 
de șanse-resursă pentru viitor mai sigur”- Bistrița 2013) 

 
Trebuie să fii insistent și optimist. Nu trebuie să te descurajezi repede. 

Gândește-te că sunt mulți tineri cu studii superioare care nu au comis infracțiuni și nu 
își găsesc ușor un loc de muncă. Aceștia depun sute de CV-uri până își găsesc un loc de 
muncă. De asemenea, să nu te aștepți la un salariu foarte mare. Pentru început poate 
trebuie să accepți un salariu mai mic deoarece e nevoie de timp pentru a dovedi 
seriozitate și pentru a câștiga experiență în muncă. 

”Nu uita privitor la găsirea unui loc de muncă următoarele aspecte: 
- vei fi respins de multe ori dar trebuie  să încerci mereu căci numai aşa vei reuşi; 
- trebuie să spui faptul că ai fost în detenţie pentru că altfel vei fi socotit de rea 
credinţă; 
- prezintă-te la firmă cu o ţinută adecvată şi nu uita de regulile de politeţe; 
- la început vei fi privit de ceilalţi cu multă reticenţă; 
- la început vei avea un salariu mic, dar acesta va putea creşte pe măsură ce 
angajatorul se va convinge de seriozitatea ta; nu trebuie însă să accepţi să munceşti 
fără forme legale sau pe un salariu mai mic decât minimul pe economie; 
- străduieşte-te să ai un comportament cât mai adecvat, să fii punctual şi să-ţi 
îndeplineşti sarcinile de serviciu cât mai bine.” 
(Ghidul tău-realizat în cadrul programului Parteneriat de Învățare Grundvig: Beyond the open doors?! Turning the 
corner in a different world-2008) 

Un alt aspect important este să te angajezi cu forme legale. Angajarea ”la 
negru” este riscantă, chiar dacă uneori câștigul e mai mare! De asemenea, dacă dorești 
să muncești în străinătate, trebuie să te interesezi despre seriozitatea firmei de 
recrutare și să pleci în baza unui contract legal de muncă. 
 
EDUCAȚIE: 
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Dacă după liberarea din penitenciar dorești să te califici profesional sau să te 
recalifici este important să știi unde te poți adresa.  

O prima sursă de informare este tot Agenția Județeană de Ocupare a Forței de 
Muncă deoarece pe lângă aceste instituții publice funcționează și centre de 
perfecționare care oferă cursuri gratuite. 

O sursă de informare privitor la cursuri gratuite sau contra cost este internetul. 
Îți recomandăm în acest sens www.catalog-cursuri.ro. 

Dacă dorești să continui școala în sistemul public te poți informa la 
Inspectoratul Școlar Județean. 

 
ANGAJARE ÎN MUNCĂ ȘI EDUCAȚIE 

Nr Numele organizației Telefon Adresă website 
1.  Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă  
Tel: 
021-3110773 

Strada Avalanşei, nr.20-
22, sector 4, Bucureşti 
Cod poştal 040305 

anofm@anofm.ro 

http://www.anofm.ro 

 

2.  Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Timiș 

telefon: 
0256/294627, 
fax: 
0256/294234 

Bulevardul Republicii 
nr.21, Timișoara 

e-mail: 
ajofm@tm.anofm.ro. 

3.  CARITAS-Centru de resurse 
pentru integrare socială şi 
profesională - Carei  
 

Tel:  
0372-758274 
0261-861531 
 

Str. Uzinei, nr. 2, Cod 
poştal 445100,  Carei, 
Jud. Satu Mare  

 

4.  Manpower-firmă 
intermediere forță de muncă 

Tel.:  
021-3121898  
 

Sediul Central:Str. Izvor, 
Nr. 80, Izvor Business 
Center Etaj 3, Sector 5, 
Cod 050561 Bucureşti, 
Romania 
Agenția KA Timişoara 
Str. Nistrului nr.1 cod 
300092 TIMISOARA 
tel.0256-433167 

www.manpower.ro 
Au filiale în :Bucuresti, 
Timisoara, Brasov, Cluj, 
Iasi, Ploiesti, Craiova, Sibiu 
si Pitesti 
 
E-mail : 
romania@manpower.ro 
 

5.  TRENKWALDER-firmă 
intermediere forță de muncă 

Tel: 
0213120044 

Bucureşti str. Bucur nr.2 www.trenkwalder.ro 
Are filiale în Arad, Brasov, 
Cluj Napoca, Iași, Oradea, 
Pitești, Sibiu, Timișoara 

6.  LUGERA-firmă intermediere 
forță de muncă 

Tel.: 0040 (021) 
3187120 
Fax: 0040 (021) 
3187128 

Sediul central: 
str.Vulturilor ‚nr.98 
Grawe Building‚ G‚1‚2‚3‚4‚ 
Sector 3‚ Cod poştal 
030857‚ București‚ 
Romania 

E-mail: office@lugera.ro 
www.lugerarepublic.ro 
Are filiale în Brașov, Cluj-
Napoca, Craiova, Iași, 
Ploiești, Timișoara, Sibiu 

7.  ADECCO ROMANIA-firmă 
intermediere forță de muncă 

004 - 021 300 35 
44 Tel: 004 - 021 
300 35 46 004 - 
021 305 36 01 
Tel: 004 - 021 
410 42 17 

Str. Costache Negri, Nr. 1-
5, Sector 5 Etaj 7, Clădirea 
Opera Center Bucureşti, 
Romania 

Are filiale în Brașov, 
Craiova, Cluj-Napoca, Iași, 
Oradea, Ploiești, Pitești, 
Satu-Mare, Sibiu, 
Timișoara, Zalău. 

8.  Centrul Român pentru 
Educaţie şi Dezvoltare Umană 
 

Tel:  
0213365245 
0213131386 

Bd. Regina Maria, nr. 98, 
Bl. 119, Sc. 2, Et. 4, Ap. 35, 
Sect. 4, Bucureşti  

Email: office@cred.org.ro 
www.cred.org.ro 

9.  Organizaţia 
nonguvernamentală 
„Ateliere fără frontiere”,     

Tel/Fax: 
0314.259.010 

     

B-dul Basarabia Nr. 256,    
  Sector 3, Bucureşti; 

Adela.stefan@atelieref
arafrontiere.ro 

http://www.catalog-cursuri.ro/
mailto:anofm@anofm.ro
javascript:show_up1(62)
javascript:show_up1(62)
javascript:show_up1(62)
http://www.manpower.ro/
mailto:romania@manpower.ro
http://www.trenkwalder.ro/
mailto:office@lugera.ro
http://www.lugerarepublic.ro/
mailto:Adela.stefan@atelierefarafrontiere.ro
mailto:Adela.stefan@atelierefarafrontiere.ro
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10.  Fundaţia PRO PRIETENIA  

 

Tel:  
0257 210606,  
0257 210606 

Str. Gheorghe Doja nr. 
119, ap.2 Arad 
cod310054 județul 
Arad 

proprietenia@gmail.co
www.proprietenia.ro 

 

4.3 Cazare 
De multe ori persoanele care se liberează din penitenciar au dificultăți în a-și 

procura o locuință, mai ales dacă anterior detenției nu au avut o locuință proprie sau 
nu au o familie care să le ofere adăpost. De asemenea mulți foști deținuți nu își pot 
găsi imediat un loc de muncă și nu au resurse financiare suficiente pentru a-și asigura 
un trai decent o perioadă de timp. Chiar dacă deții resurse financiare și nu ai o locuință 
e dificil ca să îți găsești un imobil pe care să-l închiriezi într-o singură zi. Pentru aceste 
persoane oferim mai jos câteva organizații care le pot oferi temporar sprijin. 

CAZARE 

Nr Numele organizației Telefon Adresa website 
1. Direcţia de Asistenţă 

Socială a Municipiului 
Timişoara - Centrul pentru 
persoane fără adăpost din 
cadrul Complexului de 
servicii Sfântul Francisc 

Tel./Fax: 
0256/433.645 

 

str. Telegrafului, nr. 8, 
Timișoara 

mail: 
c.persoanefaraadapost@gmail.com 

2. Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Timiş - 
Centrul de integrare socio 
- profesională pentru 
adulti fără adăpost Bacova 

 sat Bacova ferma 
Bacova F 1, jud. Timiș 

Email: cispafa@yahoo.com 

3. Fundaţia Timişoara '89 tel.& fax: 
0256493409 
0722232888 
 

str. Martir Gogu Opre, 
nr. 24, Timișoara, Spl. 
N. Titulescu nr. 2. 
Timişoara, județul 
Timiș 

e-mail: 
tim89@mail.regionalnet.org 
www.timisoara89.ro 

4. Azilul de Noapte Pater 
Jordan Timișoara 

tel 0256456506 str.Brâncoveanu 
nr.50,Timişoara, 
județul Timiș 

 

5. Centrul Regional de 
Incluziune Socială (CRIS) 
Baia Mare, (partenerul 
Asociaţia Kelsen)  

Tel/fax: 
0362418498 

b-dul Unirii nr. 13, 
Baia Mare,  județul 
Maramureş 

crisnordvest@yahoo.com, 
www.kelsen.ro 
 

6. Centrul Regional de 
Incluziune Socială (CRIS) 
Alba (partenerul Asociaţia 
Filantropia Ortodoxă Alba 
Iulia)  

Tel: 
0258835277 

str. Mihai Viteazul, nr. 
16, Alba Iulia, județul 
Alba 

filantropia_ortodoxa@yahoo.com 

7. Centrul Regional de 
Incluziune Socială (CRIS) 
Brăil 

Tel   
0339732016 
072806819 

str. N. Bălcescu nr. 3  
Brăila,județul Brăila 

 

8. Centrul Regional de 
Incluziune Socială (CRIS) 
Bucureşti  

Tel/fax: 
0213108211 

bd. Regina Maria, nr. 
98, bl. 119, sc. 2, et. 4, 
ap. 35, sect. 4, 
Bucureşti 

anca@cred.org.ro, 
www.cred.org.ro.   

9. Centrul Creştin de 
Reintegrare Socială 
“ONISIM”  

tel.:0263234541 str. Compozitorilor. 
6D, Bistriţa, județul 
Bistriţa-Năsăud 

www.onisimbn.ro 

https://office-mail.anp.ro/owa/redir.aspx?C=dfMg2VEW0k6KEgIXfL4RJiqvwxXZRdAIg67rmQGTgX_HYzICEdxY1u0-Y8SQBGbLjmOlULJP1vY.&URL=http%3a%2f%2fwww.proprietenia.ro%2f
mailto:tim89@mail.regionalnet.org
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10. Organizaţia Umanitară 
CONCORDIA-Centrul Social 
"Sf. Lazăr" 

Tel.: 
0311076981 
Fax: 0311076 
982 

Str Dr. Regimentului 
20D, sector 1, RO-
013887, Bucureşti 

e-mail: secretariat@concordia.or.at 
Website: 
www.concordia.or.at/romania 

11. PRISON FELLOWSHIP  
ROMÂNIA 
  
Centrul Creştin pentru  
Persoane fără Adăpost  

 

tel:0264415976, 
0264415977, 
0264415978, 
0264415879, 
0264415980, 
Fax: 
0264415 980 

str. Sobarilor 29, 
cod400270 Cluj-
Napoca, județul Cluj  

e-mail: office@pfr.ro  
 

12. PRISON FELLOWSHIP  
ROMÂNIA 
Centrul Creştin 
„Ruchama”pentru  
Persoane fără Adăpost 

Tel: 
0264436562, 

Str. Oaşului nr.298, 
cod400645,Cluj-
Napoca, județul Cluj 

e-mail: office@pfr.ro  
  

13. Direcţia de Asistenţă şi 
Protecţie Socială Tulcea-
Centrul Social de Urgenţă 
“Phoenix” Tulcea  

tel. 0240534267      
0747072434 

Str. Navaliştilor nr. 13, 
Tulcea, județul Tulcea  

www.daps.info-tulcea.ro 

14. Centrul de Servicii Sociale 
cu Funcţiuni Multiple 
Tulcea „Sfântul Nectarie” – 

tel. 
0757999933; 
 

str. Mircea Vodă nr. 
57,Tulcea,județul 
Tulcea 

acordă sprijin în centrul rezidenţial 
persoanelor vârstnice fără locuinţă 

15. FUNDAȚIA LIMAN 
 

tel: 0359303361 
0724965393 

Loc.Bicăcel, com. 
Lăzăreni, nr. 86/A, 
județul Bihor 

 

16. Centrul Regional de 
Incluziune Sociala 
Bucureşti             
 

Telefon: 
0213365245 
0213131386 
0314304412; 
   Fax: 
0213365245 
0213131386; 

B-dul Regina Maria, 
nr. 8, Bl.  119, Sc. 2 , 
Ap. 35, Interfon 35, 
Sector 3, Bucureşti; 
 

www.cred.ong.ro 
www.economiesociala.ro 

17. Centrul Social - Azil de 
noapte şi Cămin social  

 Str. Rozmarinului, 
nr.36, Tg.Mureş 

 

 
18. 

Direcţia de Asistenţă 
Socială - Primăria 
Hunedoara Adăpostul de 
Urgenta pe timp de 
noapte/timp de iarna 

tel. 0254712079 
 

str. Rotarilor, nr.70, 
Hunedoara, județul 
Hunedoara 
 

 

 
19. 

Direcţia de Dezvoltare şi 
Asistenţă Comunitară 
Arad, Serviciul protecţie 
persoane adulte - 
Adăpostul de noapte 

tel: 
0257214988. 

Calea 6 Vânători, 
nr.55, cod poştal 
310162,Arad, județul 
Arad 

 

 
  

http://www.cred.ong.ro/
http://www.economiesociala.ro/
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4.4 Hrană-îmbrăcăminte 
Dacă, după liberarea din penitenciar, ai dificultăți mari financiare astfel încât 

nu îți poți asigura nici hrana zilnică, poți apela la asistentul social de la primăria de 
domiciliu să te sprijine pentru a te înscrie la o cantină socială. Există multe primării, 
biserici și organizații neguvernamentale care pot oferi hrană, îmbrăcăminte. În urma 
unor anchete sociale efectuate în rândul celor care solicită sprijin material se identifică 
nevoile individuale şi ale familiilor. Pe baza rezultatelor anchetelor sociale se acordă 
următoarele ajutoare materiale: îmbrăcăminte, alimente, produse igienico-sanitare, 
rechizite şcolare. 

Mai jos am trecut câteva cantine sociale sau organizații care te pot ajuta și cu 
alimente sau îmbrăcăminte: 

Hrană-îmbrăcăminte 

Nr Numele organizației Telefon Adresa website 

1.  Federația Filantropia 
Cantina „Sfântul Ierarh 
Nicolae” - Arad  

0257259983 
0257281872 

Str. Episcopiei, nr. 43, 
Arad,județul Arad 

 

2.  Federația Filantropia 
Cantina Sfânta Varvara - 
Petroşani 

0254541963 
Str. Venus, nr. 9 A, Petroşani, 
judeţul Hunedoara 

http://bisericasfvarvara.uv.ro 
biserica_sf_varvara@yahoo.com 

3.  Federația Filantropia 
Parohia “Buna Vestire” I 

0269423278 
Str. Justiţiei, nr. 5, judeţul 
Sibiu 

 

4.  Federația Filantropia 
Cantina „Sfântul Ioan 
Botezătorul” din parohia 
Sfântul Ioan Botezătorul 

0722367151 
B-dul Independenţei, nr. 12, 
Protoieria Ploieşti, judeţul 
Prahova 

 

5.  Federația Filantropia 
Cantina „Sfinţii Apostoli 
Petru Şi Pavel” 

0721256785 
Constanţa-str. Arhiepiscopiei 
nr.23 

 

6.  Federația Filantropia 
Cantina socială „Sfântul 
Sava” 

0232 220548, 
0332 805750 

Str. Costachi Negri, nr. 48, 
Iași, judeţul Iaşi 

 

7.  Federația Filantropia-
Cantina socială “Sfântul 
Ilie” 

0746851959 
Str. Calea Naţională, nr. 87A, 
Botoşani, județul Botoșani 

 

8.  

Fundatia “Episcop 
Melchisedec”, filiala 
Bacău 

0334423476 
0728880507 

Str. 9 Mai nr. 48, Bacău 

600023, judeţul Bacău sau la 

sediul nostru din str. Digu 

Bîrnat nr. 19, Bacău (în curtea 

Bisericii Ortodoxe Lazaret) 

fembacau@yahoo.com 
www.fembacau.ro 

9.  Cantina de ajutor social –
Primăria Timișoara 

0256433645 
 

str. Telegrafului nr.8, 
Timișoara, județul Timiș 

cantinasocialatm@yahoo.com 

10.  CARITAS ORADEA-Cantină 
socială 
 

 
Str. Șirul Canonicilor nr.15 
410161 Oradea, județul Bihor 

 

11.  Federaţia Caritas a 
Diecezei de Timişoara 

0256499554 
0256499556 

str. Matei Corvin nr.2, 300086  
Timişoara, județul Timiș 

fcdt@federatia-caritas.ro 

12.  
Cantina socială Caritas - 
Satu Mare 

0261712521 
B-dul. Unirii, nr. 38, 
cod440120, Satu Mare, 
județul Satu Mare  

 

13.  Organizația CARITAS 
Satu Mare 

0261712011 
Piaţa Libertăţii 20, Satu-Mare, 
județul Satu Mare 

caritas@caritas-sm.ro   

14.  
Fundaţia Hans Lindner 0261715136 

Str. Ceahlăului nr. 38,Satu-
Mare,  județul Satu Mare 

http://fundatiahanslindner.ro/ 
office@fundatiahanslindner.ro 

15.  Cantina Socială „Sf. Arh. 
Gavriil”, Protoieria Tulcea  

tel. 
0744558012 

str. Iuliu Maniu nr. 33A 
Tulcea, județul Tulcea 

 

http://bisericasfvarvara.uv.ro/
http://federatia-filantropia.ro/membri/fundatia-episcopul-melchisedec-filiala-bacau/
http://federatia-filantropia.ro/membri/fundatia-episcopul-melchisedec-filiala-bacau/
http://federatia-filantropia.ro/membri/fundatia-episcopul-melchisedec-filiala-bacau/
http://www.fembacau.ro/
mailto:caritas@caritas-sm.ro
http://fundatiahanslindner.ro/
mailto:office@fundatiahanslindner.ro
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16.  
Organizaţie Umanitară 
„Concordia”, 

Tel:  
0311076981; 

Fax:  
0311076982 

Dr. Regimentului 20 D, RO – 
013887 Bucureşti 

www.concordia.or.at/romania; 

17.  FUNDAŢIA BEREAN 
PRISON MINISTRY 

Tel.: 
0741272076 

Miercurea Ciuc 
 

 

4.5 Obținerea documentelor 
Este important dacă ai actul de identitate expirat și nu ai documentele de stare 

civilă să îți obții aceste documente de îndată ce ești pus în libertate. 
Actul de identitate ți-l poţi reînnoi la Serviciul Public Comunitar de Evidență a 

Persoanelor la care este arondată localitatea ta de domiciliu.  
Pentru a obține o nouă carte de identitate trebuie să te prezinți cu 

următoarele acte: 
▪ actul de identitate vechi  şi cartea de alegător dacă este cazul; 
▪ certificat de naştere, original şi copie; 
▪ certificat de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite, original şi copie; 
▪ hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie; 
▪ certificat de deces al soţului/soţiei decedat/decedate în cazul soţului 

supravieţuitor, după caz, original şi copie; 
▪ certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, 

original şi copie; 
▪ documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu 

care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie. 

Notă: În cazul în care solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară 
declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului. Acestea se consemnează pe 
cererea de eliberare a actului de identitate, în prezenţa personalului Serviciului Public 
Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor; 

Dacă nu ai toate documentele necesare obținerii unei noi cărți de identitate 
poți solicita o Carte de identitate provizorie.  

Pentru a obține o carte de identitate provizorie trebuie să te prezinți cu 
următoarele acte: 

▪ documentele pe care solicitantul le poate prezenta pentru a face dovada 
numelui de familie şi prenumelui, a datei de naştere, stării civile, cetăţeniei 
române, a adresei de domiciliu sau adresei de reşedinţă, original şi copie; 

▪ trei fotografii mărimea 3/4 cm, având o bandă albă de 7 mm; 
În ambele cazuri se completează la sediul serviciului cereri tip si se achită taxele 

aferente. 
 

Dacă ai pierdut certificatul de naștere sau căsătorie poți obține aceste documente 
și de la primăria de domiciliu-serviciul stare civilă. Acestea se eliberează la cererea 
persoanei îndreptăţite, pe baza înregistrărilor şi a menţiunilor înscrise în registrele de 
stare civilă. Certificatele de stare civilă se eliberează numai cetăţenilor care posedă act 
de identitate (în original şi copie).  
 

http://www.concordia.or.at/romania
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DOCUMENTE 

Nr Nume organizației Telefon Adresa website 

1.  Site informații utile   http://www.actenecesare.info/ 
 

Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara - Bulevardul Mihai Eminescu 15, 
Timișoara, telefon: 0256 225 185. 
 

4.6 Asistență medicală 
Îndată după liberarea din penitenciar este important să te înscrii la un medic 

de familie. 
În primul rând va trebui să te decizi asupra medicului de familie sau stomatolog 

din partea căruia dorești să beneficiezi de asistență medicală. Trebuie să fii atent că 
asistența medicală primară se asigură numai de către medicul de familie, prin cabinete 
medicale organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998. Pentru asistența 
medicală stomatologică te poți adresa oricărui medic stomatolog care funcționează la 
un cabinet medical acreditat și care se află în relații contractuale cu casa de asigurări 
de sănătate. 

După ce te-ai decis asupra medicului de familie care îți va acorda asistența 
medicală și care se află în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate vei face 
acestuia dovada plății sau scutirii de la plata contribuției pentru  fondul de sănătate. 
   Persoanele care au calitatea de salariat, precum şi coasiguraţii acestora vor 
putea face dovada calităţii de asigurat pe baza adeverinţei eliberate de angajator. 
Dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează 
printr-un document justificativ - adeverinţă, eliberat de CAS, potrivit fiecărei categorii 
de persoane, pe baza următoarelor documente: 

a) pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, cu act de identitate sau 
certificat de naştere, după caz; 

b) pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani: act de identitate, 
declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează 
venituri din muncă, un document din care să rezulte că au calitatea de 
elev sau student; 

c) pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul 
de protecţie a copilului: act de identitate, document care să ateste că 
au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului, declaraţie pe 
propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din 
muncă, un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu 
prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social; 

d) pentru soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane 
asigurate: act de identitate, documente care să ateste relaţia de 
rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declaraţie pe propria 
răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum 
şi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care 
aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă; 

e) pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990, Ordonanţei 
Guvernului nr. 105/1999, Legea nr. 189/2000, Legii nr. 309/2002 

https://www.google.ro/search?ei=r_CgW-aqJ8rMaLnxhLAL&q=eviden%C8%9Ba+populatiei+timisoara&oq=eviden%C8%9Ba+populatiei+timisoara&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l10.3488.14089.0.14355.43.38.1.0.0.0.327.5375.0j16j10j1.28.0..2..0...1.1.64.psy-ab..14.29.5582.6..0j35i39k1j0i30k1.244.GmG4NoHgIfg
http://www.cnas.ro/default.asp?id=34
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(persoane persecutate din motive politice), Legii nr. 44/1994 (veteranii 
de război) precum şi persoanele prevăzute la Legea nr. 341/2004 (eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989): act de identitate, documente doveditoare că se 
încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, 
declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează 
venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale sau 
pensii; 

f) pentru persoanele cu handicap: act de identitate, certificat de 
încadrare într-un grad de handicap, declaraţie pe propria răspundere 
din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte 
surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această 
calitate; 

g) pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de 
sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea 
respectivei afecţiuni: act de identitate, adeverinţă medicală eliberată 
de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de 
sănătate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu 
realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse; 

h) pentru femeile însărcinate sau lăuze: act de identitate, adeverinţă 
medicală, certificat de naştere al copilului - pentru lăuze, precum şi 
declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează 
venituri sau documente justificative că realizează venituri lunare sub 
salariul de bază minim brut pe ţară; 

i) pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului 
până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până 
la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, actul de identitate şi 
decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă, familie şi egalitate de 
şanse, respectiv de Direcţia de Muncă, Familie şi Egalitate de Şanse a 
Municipiului Bucureşti; 

j) pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, actul de 
identitate şi carnetul şi/sau adeverinţa eliberate de instituţiile care 
administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime 
ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare 
stabilirii identităţii, adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din care să rezulte 
că se află în această situaţie; 

l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la 
ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, actul de identitate şi adeverinţa eliberată de primăria 
localităţii de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în 
categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social; 

m) pentru persoanele care au calitatea de pensionari, actul de identitate, 
cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor sau talonul de 
plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna 
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anterioară, precum şi declaraţia pe propria răspundere din care să 
rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate 
din pensii. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea 
lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată 
de instituţia plătitoare a pensiei; 

n) pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 
105, 113 şi 114 din Codul penal şi pentru persoanele care se află în 
perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative 
de libertate, adeverinţa emisă de instituţia respectivă sau de instituţia 
în grija căreia se află persoana. 

Trebuie să fii atent că nici un asigurat nu are dreptul de a figura pe listele a doi 
sau mai mulți medici de familie sau stomatologi. În caz contrar, nu vei mai beneficia 
de nici unul din drepturile asiguratului, prevăzute în Legea asigurărilor de sănătate. De 
aceea, dacă înainte de a fi arestat ai fost înscris la un medic de familie sau stomatolog, 
iar acum după liberare te înscrii la alți medici trebuie să comunici medicilor anteriori 
că te-ai înscris la alt medic. 

Schimbarea medicului de familie sau a medicului stomatolog nu se poate face 
decât după cel puțin 6 luni de la ultima înscriere. 

După obținerea dovezii plății sau scutirii de la plata contribuției pentru  fondul 
de sănătate cu actul de identitate și această dovadă te vei înscrie la medicul de familie 
sau stomatolog. 

  Pentru a beneficia de asistență medicală gratuită trebuie să fii înscris la un 
medic de familie! Cu excepția urgențelor, asigurații trebuie să prezinte medicului 
căruia i se adresează acte ce constituie dovada achitării sau scutirii de la plata 
contribuţiei la asigurările de sănătate. Medicul de familie este prima persoana pe care 
trebuie sa o consulţi pentru a beneficia de asistenta medicala. În funcție de situație, 
medicul de familie îți poate acorda o trimitere către medicul specialist sau, direct, 
pentru internarea în spital. Medicul specialist va face unele consultații sau analize mai 
amănunțite. De asemenea, dacă e cazul, el va putea acorda trimiterea către internarea 
în spital. 

Pentru situațiile de urgență te poți prezenta la orice medic, din orice unitate 
medicală, fără nici un fel de trimitere și fără nici un alt document. Totuși, dacă se 
poate, e recomandabil ca mai întâi să te adresezi (direct sau telefonic) medicului de 
familie. 

Poți obține rețete compensate sau gratuite pe baza de prescripție medicală 
eliberată de medicii care sunt în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 
Condițiile sunt: 

- să fii înscris la un medic de familie; 
- primul lucru pe care trebuie să-l faci, este să te prezinți la medicul de familie. 

În urma consultației, dacă este cazul, acesta va elibera rețeta cu medicamentele 
compensate sau gratuite de care ai nevoie; 

- în unele situații, medicul de familie poate da o trimitere către un medic 
specialist care, în urma unor consultații de specialitate, îți va acorda rețeta 
corespunzătoare sau va completa o SCRISOARE MEDICALĂ pentru eliberarea rețetei 
de către medicul de familie. 

Pentru a beneficia de asistență stomatologică trebuie să îndeplinești condițiile: 

http://www.cnas.ro/default.asp?id=47
http://www.cnas.ro/default.asp?id=47
http://www.cnas.ro/default.asp?id=47
http://www.cnas.ro/default.asp?id=47
http://www.cnas.ro/default.asp?id=47
http://www.cnas.ro/default.asp?id=47
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- să fii înscris pe lista unui medic stomatolog; 
- pentru a beneficia de tarife reduse în asistența stomatologică, trebuie să fii 

înscriși pe lista unui medic de familie. În funcție de controalele preventive pe care 
trebuie să le faceți, casa de asigurări vă va deconta o parte din cheltuielile pentru 
asistența stomatologică (servicii stomatologice). 

 Persoanele care nu se încadrează în categoriile de mai sus, dar au obligația să 
își asigure sănătatea, achită direct la sediul casei de asigurări de sănătate o contribuție.  
 

ASISTENȚĂ MEDICALĂ 

Nr Numele organizației Telefon Adresa website 
1.  FUNDATIA SOLIDARITATE SI 

SPERANTA  
 

Tel:0232 220548  
 0332805750  
Fax: 0232 271228 

Str. Costache Negri, 
nr. 48, cod 700071 
Iași, județul Iași 

Email: 
contact@fundatia.mmb.ro; 
Web: 
www.fundatia.mmb.ro 

2.  Asociaţia Filantropică Medical-
Creştină „Christiana” Cluj 

Tel: 0264431004 Piaţa Avram Iancu 
nr. 18, 
Cluj-Napoca cod 
400117, judeţul Cluj 

e-mail: 
christiana@arhiepiscopia-
ort-cluj.ro 
www.christianacluj.ro 

3.  Centrul de Asistenţă Medico-
Socială “Sfântul Pantelimon” 

Tel/Fax: 
0264421038 

str. Ion Meşter, nr. 
10, Cluj Napoca, 
județul Cluj 

 

4.  Policlinica Caritas Catolica Tel: 0 259 416 863 str.Şirul Canonicilor 
nr.23 Oradea, 
județul Bihor 

www.caritascatolica-
oradea.ro 
 

5.  Serviciul de Ajutor Maltez în 
România 

Tel: 0264595801 
Fax: 0264592714 

Str. Nuferilor 1/9 
cod400031 Cluj-
Napoca, județul Cluj 

Email: maltez@maltez.ro 
Web: www.maltez.ro 
OBS: Are filiale în mai multe 
oraşe din Romania 

6.  Alcoolicii Anonimi România 
(sprijin persoane care au 
probleme cu consumul de alcool) 

Tel: 0731114440; 
Fax: 0356819492; 

Timisoara Str. 1 
Decembrie nr. 1 ap. 
1 Cod Postal 300231 

e-mail: 
gsoromania@alcooliciiano
nimi.ro 
www.alcooliciianonimi.ro/ 

7.  Direcția de Sănătate Publică Timiș 0256 494 680 Strada Nikolaus 
Lenau 10, Timișoara 
300029 

https://www.dsptimis.ro 

 
De asemenea există foști deținuți care anterior arestării au fost consumatori 

de droguri. Dacă ești într-o astfel de situație și ai nevoie de sprijin te poți adresa 
structurilor regionale ale Agenției Naționale Antidrog. În cadrul Agenţiei Naționale 
Antidrog funcţionează structuri regionale, fără personalitate juridică, care au în 
structură unul sau mai multe centre regionale integrate de prevenire şi 
asistenţă/centre de asistenţă integrată în adicţii, în funcţie de tipul serviciilor acordate 
consumatorilor. Pentru informații poți apela Tel-verde: 0 800 8 700 700. 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Timiş  – Timişoara, 
Piaţa Libertăţii, Nr. 1, Tel/fax: 0256-432351, antidrogtm@yahoo.com; 
www.antidrogtimis.ro.  

 

http://www.fundatia.mmb.ro/
http://www.christianacluj.ro/
mailto:maltez@maltez.ro
http://www.maltez.ro/
mailto:gsoromania@alcooliciianonimi.ro
mailto:gsoromania@alcooliciianonimi.ro
https://www.google.ro/search?ei=KfKgW-WfIoWRlwSf1YLIDA&q=dsptimisoara&oq=dsptimisoara&gs_l=psy-ab.3..0i7i30k1l10.181585.182398.0.182989.3.3.0.0.0.0.488.675.0j1j4-1.2.0....0...1.1.64.psy-ab..1.2.672...0i13k1.0.QR6FqElHx48
http://www.ana.gov.ro/telverde.php
http://www.antidrogtimis.ro/
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5. Cazuri speciale de deținuți 

5.1 Probleme de sănătate mentală 
Dacă ai probleme de sănătate mentală primul pas este înscrierea la un medic 

de familie care să te sprijine cu asistența medicală specifică în cazul în care nu ești 
înscris. De asemenea poți apela și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului din județul unde locuiești pentru a te informa dacă au servicii care te pot 
sprijini precum și la organizații neguvernamentale. 

Probleme de sănătate mentală 

Nr Numele organizației Telefon Adresa website 

1 Fundaţia “Estuar” Tel.: 
03141.71.888 
(intre orele 
09.00 - 17.00) 
Fax: 
03141.71.890 
(intre orele 
09.00 - 17.00) 

 
Str. Ion Creanga, nr. 6C, bl. 87,  
Sc. 1, ap. 1, sector 5,  
Bucuresti, cod: 050864  
 
 

www.estuar.org 
 
E-mai: office@estuar.org  

 Clinica de Psihiatrie 
Timișoara 

0256 493 860 Strada Iancu Văcărescu 21, 
Timișoara 300425 

www.psihiatrie-
timisoara.ro 

 

5.2 Dizabilități 
În România persoanele cu handicap beneficiază de prevederile Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
Drepturile adulţilor cu handicap sunt stabilite la art. 19 din actul normativ menţionat.           
O persoană care are un handicap trebuie să se adreseze cu documentele doveditoare 
la Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, de care aparţine. După analizarea 
cazului, comisia va elibera, dacă este cazul, certificatul de încadrare într-un grad de 
handicap.  

Cu acest certificat și alte documente solicitate se va adresa Serviciului Evidenţă 
Drepturi Prestaţii Sociale Persoane cu Handicap din cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului, de care aparţine. Acolo persoana cu handicap 
este consiliată și informată privitor la drepturile persoanelor cu handicap. 

Dacă ai nevoie de o proteză trebuie să te prezinți la casa de asigurări de 
sănătate de care aparții, cu un dosar ce va conține următoarele acte: recomandare 
medicală tip rețetă de la un medic specialist, având parafa doctorului și ștampila 
rotundă a unității sanitare, din care să reiasă diagnosticul și dispozitivul medical care 
este recomandat; copia certificatului de încadrare în grad de handicap; copia 
buletinului de identitate. După depunerea dosarului la casa de asigurări de sănătate, 
în urma aprobării ți se va emite o decizie pentru acordarea gratuită a aparatului 
solicitat. 

Există multe organizații neguvernamentale care oferă sprijin persoanelor cu 
dizabilități. Îți recomandăm să te adresezi Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului de pe raza teritorială a domiciliului tău pentru informații sau la 
instituțiile sau organizația de mai jos. 
 

http://www.estuar.org/
mailto:office@estuar.org
https://www.google.ro/search?ei=RvOgW4a4H5Csa-ySmMAB&q=psihiatrie+timisoara&oq=psihiatrie+timisoara&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1l9.2968.8237.0.8448.22.21.1.0.0.0.256.2850.0j14j2.16.0..2..0...1.1.64.psy-ab..5.17.2845...35i39k1j0i67k1j0i20i263k1.0.q6DhVZrHCZ4
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PERSOANE CU DIZABILITĂȚI 

Nr Numele organizației Telefon Adresă website 

1. 
 Direcţia Protecţia Persoanelor cu 
Handicap 

(Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice) 

telefon :  
0212125438 
0212125439 

 
Adresa : Calea 
Victoriei nr. 194, 
București 

 

www.anph.ro 

2. Organizația Națională a 
persoanelor cu Handicap din 
România 

Tel/Fax:  
0212241489 
Tel: 
0318059434 

B-dul Mareşal Averescu 
nr. 17 
Centrul Comunitar D. 
Vasilescu 
Corp F, etaj 3, Sector 1 
Bucureşti, România 

www.onphr.ro 

2.  Asociaţia Naţională a Surzilor din 
România - Filiala Timişoara 

0356 006 162, 
0768 105 733 

str. Cronicar Ion 
Neculce, nr. 1, 
Timișoara 

web: http://ansr-
timisoara.weebly.com 

 

5.3 Cetățeni străini 
                   Cetățenii străini care se liberează din penitenciar pot solicita sprijin la 
ambasada sau consulatul țării de origine. Dacă sunt în situația de a solicita azil în 
România se pot adresa instituției sau ONG-ului de mai jos: 

CETĂȚENII ROMÂNI 

Nr Numele organizației Telefon Adresa website 
1 Inspectoratul general pentru 

Imigrări 
Tel.021- 
410.00.42 
Fax:021- 
410.75.01 

Strada Lt. col. 
Marinescu C-tin nr.15A, 
Sector 5, Bucureşti 

http://ori.mai.gov.ro 

2 Fundatia Consiliul National Roman 
pentru Refugiati 

021 312 62 10 Str. Mantuleasa 42, etaj 
3, apartament 10, 
sect.2, Bucureşti, 
Romania 

office@cnrr.ro 

3 Centrul Regional de Cazare și 
Proceduri pentru Solicitanții de Azil 
Timișoara 

0256421240 
0256227500 
 

Timișoara str. Armoniei 
nr.33 cod 300291 

ctimisoara.ori@mai.gov.ro 

4 Asociația Generație Tânără 0 256 282 320 Cod 300244, Timişoara, 
Str. Molidului 8 

www.generatietanara.ro 

 
 

http://www.mmuncii.ro/
http://www.mmuncii.ro/
http://www.mmuncii.ro/
http://www.anph.ro/
http://ansr-timisoara.weebly.com/index.html
http://ansr-timisoara.weebly.com/index.html
mailto:office@cnrr.ro


6. Referințe   
- CE E BINE SĂ CUNOŞTI CÂND EŞTI PUS ÎN LIBERTATE? autori: Victor Rusu, Victor Zaharia, 
Vladimir Cojocaru. Coordonatori: Radu Danii, Victor Zaharia. Această lucrare a fost publicată cu 
sprijinul financiar al UNICEF Moldova Chişinău – 2005. 
- REINTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR LIBERATE DIN LOCURILE DE DETENŢIE - raport de 
monitorizare şi evaluare a activităţii realizate în cadrul Proiectului „Consolidarea societăţii civile 
în Moldova. Grupuri marginalizate. Reintegrarea socială a ex-deţinuţilor”, implementat de 
Institutul de Reforme Penale cu suportul financiar Sida şi FSM-Chisinău 2009 - Coordonator 
publicaţie – Dorina Ardeleanu, experţi – Ana Racu, Vadim Pistrinciuc, Victor Zaharia. 
- Programul de pregătire pentru liberare - Administrația Națională a Penitenciarelor-Direcția 
Reintegrare Socială - Autori: Ardeleanu Mihaela, Gașpar Raluca, Boier Irina, Colceriu Marin, Susan 
Monica; Prelucrare program: Andreea Neagoe; Coordonatori: Procuror Gheorghe Șpaiuc și 
Comisar șef Claudiu Cătălin Bejan-2009. 
- Fără prejudecăți!...fiecare om reprezintă o valoare - elaborat de Centrul de Reintegrare Socială 
ONISIM în cadrul proiectului” Egalitatea de șanse - resursă pentru viitor mai sigur” - Bistrița 2013. 
- Ghidul tău - realizat în cadrul programului Parteneriat de Învățare Grundvig: Beyond the open 
doors?! Turning the corner in a different world - Timișoara 2008. 
- CE E BINE SĂ CUNOŞTI CÂND EŞTI PUS ÎN LIBERTATE ? - ghid realizat la Penitenciarul Târgu 
Mureș. 
- informații preluate de pe site-urile www.myjob.ro și www.bestjobs.ro. 
 

Mulțumim Administrației Naționale a Penitenciarelor - Direcția de Reintegrare Socială 
precum și penitenciarelor care au colaborat cu Penitenciarul Timișoara prin furnizarea de 
informații utile pentru realizarea acestui ghid: Penitenciarul Bistrița, Penitenciarul Satu-Mare, 
Penitenciarul Târgu Mureș, Penitenciarul Bucureşti Jilava, Penitenciarul Oradea, Penitenciarul 
Tulcea, Penitenciarul Bârcea Mare și Penitenciarul Arad. 

http://www.myjob.ro/


 

 
 
 
 
 
 


