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RESOCIALIZAREA PERSOANELOR DEȚINUTE ÎN PENITENCIARELE DIN
REPUBLICA MOLDOVA. ABORDARE ANTROPOLOGICO-FILOSOFICĂ
Tatiana MĂRGĂRINT
Universitatea de Stat din Moldova
Resocializarea deținuților reprezintă un segment al executării pedepselor care necesită o atenție sporită. Efortul comun
al deținuților, al angajaților din penitenciare, al societății etc. poate oferi la finalul detenției persoane resocializate care
se vor reintegra cu ușurință în societate. Angajații trebuie să facă tot posibilul pentru resocializarea celor care sunt în
custodia statului, iar pentru aceasta e nevoie de calificare și dezvoltare de competențe. Profesionalismul angajaților îl înțelegem ca obligație de a îndeplini sarcinile de serviciu cu responsabilitate, corectitudine, pricepere, eficiență etc. Indispensabile pentru resocializarea deținutului sunt menținerea legăturilor cu lumea de dincolo de zidurile penitenciarului:
familia, prietenii, ONG-urile etc.
Cuvinte-cheie: resocializarea deținuților, strategii ale resocializării, Modelul Risc-Nevoie-Reactivitate, Modelul Good
Lives.
THE RESOCIALIZATION OF PRISONERS IN THE PENITENTIARY SYSTEM OF
THE REPUBLIC OF MOLDOVA. AN ANTHROPOLOGICAL AND PHILOSOPHICAL APPROACH
The resocialization of the prisoners is a segment of the execution of the punishments that needs more attention. The
joint effort of prisoners, prison staff, society, etc., can finally provide resocialized people who will easily reintegrate into
the society. Employees must do everything possible to resocialize the persons in state custody and for this purpose they
need qualification and skill development. We understand the professionalism of the employees as an obligation to perform
the service tasks with responsibility, fairness, competence, efficiency, etc. Important, for the resocialization of the prisoner,
are maintaining the links with the world beyond the prison walls: family, friends, NGOs, etc.
Keywords: the resocialization of a prisoners, the strategies of resocialization, The Risk Need Responsivity Model, Good
Lives Model.
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