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Summary 

In the specialized literature we come across many descriptions of the concept of resocialization, but 

all sources point out that resocialization is a component part of the continuous process of socialization. 

Socialization is accomplished in a multitude of forms and situations, by numerous agents, among whom 

the most important are people, groups and institutions. Resocialization aims at reorienting and remodeling 

the personality of the deviant individual, reeducating him in compliance with the norms of conduct 

accepted by the society. Therefore, resocialization is a process of reorientation and integration into the 

social life of individuals who have promoted marginal or deviant behaviors.  

Social and personal behavior is being learned; moreover, some research conducted on learning has 

also shown that social interaction is the context in which behaviors are being developed. Resocialization 

is an educational, reeducational and behavioral change process applied to criminally convicted offenders, 

aiming to readapt offenders to the system of norms and values generally accepted by society with a view 

to social reintegration and prevention of repeated offence. In the process of resocialization a significant 

role is assigned to the family environment, which by specific means, may provide the individual with new 

social relations, new forms of behavior, breaking with committed criminal offences and orientating 

towards goals which are desired and allowed by the society. 

Keywords: delinquency, minor, socialization, resocialization, theoretical approaches. 

Rezumat 

În literatura de specialitate întâlnim mai multe descrieri a noţiunii de resocializare (resocialization), 

dar toate sursele menţionează că resocializarea este o parte componentă a procesului continuu de 

socializare. Socializarea este realizată într-o multitudine de forme şi situaţii, de numeroşi agenţi, dintre 

care oamenii, grupurile şi instituţiile sunt cei mai importanţi. Resocializarea urmăreşte reorientarea şi 

remodelarea personalităţii individului deviant, reeducarea lui în consens cu normele de conduită acceptate 

de societate. Aşadar, resocializarea este un proces de reorientare şi integrare în viaţa socială a indivizilor 

care au promovat comportamente marginale sau deviante. Comportamentul social şi personal se învaţă, 

chiar, mai mult, unele cercetări privind învăţarea au arătat în plus că - interacţiunea socială reprezintă 

contextul în care se elaborează comportamentele. Resocializarea este un proces educativ, reeducativ şi de 

schimbare a comportamentului aplicat persoanelor condamnate penal, prin care se urmăreşte readaptarea 

infractorilor la sistemul de norme şi valori general acceptate de societate, în scopul reintegrării sociale a 

acestora şi prevenirii recidivei. în procesul de resocializare un rol important revine mediului familial, care 

prin mijloace specifice, poate asigura individului noi raporturi sociale, noi forme de comportament , 

ruperea cu faptele delinpvente săvârşite şi orientarea spre scopuri dorite şi permise de societate. 

Cuvinte cheie: delincvenţa, minor, socializare, resocializare, abordări teoretice. 

 

Delincvenţa juvenilă reprezintă o temă de mare interes pentru specialiştii din mai multe 

domenii, cum ar fi psihologie, sociologie, psihopedagogie, asistenţă socială, drept, în vederea 
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identificării măsurilor adecvate de scădere a numărului de minori delincvenţi, dar şi de reducere 

a recidivei. 

Termenul de devianţă se poate extinde în două sensuri. Primul subînțelege ceea ce este 

mediu, curent; în acest caz, devianţa poate fi pozitivă( supradotaţii) sau negative (handicapaţii). 

Al doilea sens se referă la  fenomene mai mult psihosociale, respectiv la o percepţie deseori 

implicită privitoare la maniera socialmente ‖corectă‖ de a gândi şi a acţiona. În acest ultim caz, 

definiţia a ceea ce este deviant este în funcţie de contextul cultural şi de evoluţia lui. Graniţa 

dintre normă şi devianţă poate fi subţire şi temporară.  

L. Parsons susţine că devianţa este un eşec al solidarităţii sociale, perturbând relaţiile 

între rolurile sociale care-i uneşte şi îi înregistrează pe indivizi în cadrul societăţii, făcându-i să 

reacţioneze ostil sau indiferent faţă de normele şi valorile ei. Sociologii consideră că nici-o 

acţiune sau conduită umană nu este, în mod inerent, prin ea însăşi, deviantă, ci este calificată ca 

atare de normele şi valorile grupului de referinţă, care impune standarde de apreciere şi 

legitimate pentru actele şi comportamentele ‖socialmente‖ acceptabile sau indezirabile. [2] 

O mare parte a teoriilor etiologice ale devianţei se preocupă în realitate de o formă 

specifică a devianţei, delincvenţa, care reprezintă încălcarea normelor edictate prin legi. Întrucât 

termenul de delincvenţă este rezervat de regulă actelor comise de minori, de adolescenţi, aceste 

teorii nu sunt concepute pentru a explica forme de criminalitate extrmă (ca, de exemplu, 

omucideri, violenţe sexuale) care ţin mai mult de psihopatologie. 

 Delincvenţă (engl. Delinquency, fr. Delinquence, germ. Delinquenz), este ansamblul 

infracţiunilor penale. Există mai multe şi diferite perspective în modul de a explica originile 

delincvenţei. 

Comportamentul delincvent este un fenomen complex incluzând multiple dimensiuni de 

natură statistică, juridică, sociologică, psihologică, asistenţială, prospectivă, economică şi 

culturală: 

Dimensiunea statistică caracterizează starea şi dinamica delincvenţei în timp şi spaţiu; 

Dimensiunea juridică evidenţiază tipul normelor juridice violate prin acte şi fapte 

antisociale, periculozitatea acestora, prejudiciile produse, tipul de sancţuni preconizate pentru 

persoanele delincvente; 

Dimensiunea sociologică este centrată pe identificarea cauzelor delictelor şi crimelor, pe 

elaborarea şi promovarea unor măsuri de prevenire; 

Dimensiunea psihologică se referă la structura personalităţii individului certat cu legea, la 

motivaţia comiterii delictului, atitudinea delincventului faţă de fapta comisă; 
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Dimensiunea sistenţială (a asistenţei sociale) pune accentul în special pe modalităţile de 

resocializare şi reintegrare a persoanelor care comit delicte, de umanizare a jusiţiei prin 

promovarea formelor alternative de detenţie;  

Dimensiunea economică evidenţiază aşa-zisul cost al crimei, consecinţele directe şi 

indirecte ale delincvenţei din punct de vedere material şi moral; 

Dimensiunea prospectivă vizează tendinţele de evoluţie a delincvenţei, precum şi 

propensiunea spre delincvenţă a anumitor indivizi şi grupuri sociale. [9] 

Printre factorii ce alimentează delincvenţa după cei mai mulţi autori sânt: influenţa 

familiei dezorganizate, datorate decesului unui părinte, familiile corupte, alcolizate, etc. (E.T. 

Glueck şi S. Glueck). Delincvenţa este adeseori  provocată de influenţe nefaste extrafamiliale 

(grup de prieteni, tineri). Rareori există crime patologice la minori, deşi procentul schizofreniei 

la aceştea este în uşoară creştere. 

Astfel, ca cauze a  delincvenţei se poate enumera: 

- situaţia financiară precară a unor familii;  

- deficienţe la nivelul familiei (lipsa de supraveghere, necunoaşterea anturajului, lipsa 

legăturii cu şcoala);  

- mediul familial dezorganizat;  

- prezenţa modelului infracţional în familie;  

- tentaţiile tot mai numeroase pe care societatea le oferă permanent;  

- influenţarea de către persoanele majore;  

- convingerea greşită că „dacă eşti minor nu păţeşti nimic‖;  

- influenţa, de multe ori nefastă, a grupului de prieteni, a „găştii‖;  

- tendinţa de bravură, de a fi „grozav‖, „cool‖;  

- consumul de alcool (inclusiv în familie);  

- abandonul şcolar şi lipsa de ocupaţie a minorilor;  

- vulnerabilitatea victimelor (neglijenţa, starea de ebrietate, vârsta); 

Unii autori arată că delincvenţa a scăzut mult în toate ţările după cel de-al doilea război 

mondial, dar a crescut din nou în anii 70, atingând cea mai înaltă valoare, fapt ce a determinet un 

interes crescând pentru legislaţia delictelor(mai ales a celor comise de minor) şi pentru metodele 

de reeducare. Delincvenţa este o dezadaptare. Mulţi dintre delincvenţi prezintă unele tulburări de 

inteligenţă sau de caracter. [10] 

Numărul de persoane cu un sistem anti-social bine format din valori negative şi noţiunile 

normative destul de nesemnificative este destul de alarmant. Cei mai mulţi dintre tinerii cu 
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comportamente delincvente păstrează ideea de valori şi norme morale universale ale omului, dar 

din diferite motive nu poate fi ghidată de aceste norme în comportamentul lor justificând această 

abatere ca o formă de protecţie. 

Delincventul minor provine de cele mai dese ori din familii dezorganizate şi cu un risc 

sporit de vulnerabilitate, unde se consumă alcool, unde lipsesc condiţii decente de locuit şi starea 

financiară este precară. Astfel, minorul este unul neprotejat, finalitatea fiind regăsirea acestuia pe 

străzi. De aceea, metodele de resocializare trebuie să ţină cont de particularităţile cazului, 

respectându-se principiul individualităţii.  

Sociologii utilizează nediferenţiat termenul de delincvenţă sau pe cel de criminalitate, pe 

care limbajul curent le rezervă infracţiunilor mai grave. Se deosebesc, în scop de clasificare, 

infracţiunile contra statului, a persoanelor, a bunurilor, a moravurilor. Delincvenţa este un 

fenomen universal legat de viaţa socială: nu există societate fără delincvenţă. 

Delincvenţa caracterizează un comportament antisocial, exprimând neadaptarea unui 

individ la societate. Schematic putem avea în vedere un sistem relaţional cu dublu sens, în care 

individul exprimă o cerere prin intermediul trecerii la actul delictuos, societatea fiind pusă în 

situaţia de a-i răspunde, într-un mod represiv, la fel de neadaptat. Dacă această cerere se exprimă 

printr-o trecere la act, se datorează faptului că actul înlocuieşte cuvântul într-un conflict în care 

individului îi este mai uşor să acţioneze decât să verbalizeze cererea profundă faţă de ceilalţi. 

Într-o abordare nosografică, delincvenţa poate fi observată într-o multitudine de structuri 

mentale posibile, de la normal şi până la patologic, putându-se situa astfel într-un contect 

reacţional foarte puţin patologic. Ea poate să apară în sânul unor tulburări caracteriale, 

considerate odinioară ca făcând parte din registrul pervers. Delincvenţa se poate situa într-un 

context clar patologic, exprimând o structură nevrotică sau psihotică. 

Delincvenţa nu este în acest caz decât un simptom printre altele ale unei tulburări 

profunde de personalitate. Această tulburare profundă va trebui, aşadar, să beneficieze în mod 

privilegiat de reeducare socială: psihoterapie, terapeutici medicamentoase, măsuri instituţionale 

individualizate. [3]  

În literatura de specialitate întâlnim mai multe descrieri a noţiunii de resocializare 

(resocialization), dar toate sursele menţionează că resocializarea este o parte componentă a 

procesului continuu de socializare. 

În Dicţionarul Blackwell de sociologie, se descrie noţiunea de resocializare ca făcând 

parte din procesul continuu de socializare, care are loc pe tot parcursul ciclului de viaţă şi 

implică învăţarea, iar uneori dezvăţarea anumitor roluri. [2] 
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Pentru a reuşi să realizăm o descriere mai amplă a termenului de resocializare, ar fi corect, 

să definim iniţial noţiunea de socializare pentru a putea să continuăm cu cea de resocializare. 

Astfel, în unele surse, definiţia de socializare este descrisă ca fiind procesul prin care 

oamenii sunt pregătiţi să participe la sisteme sociale. El presupune o oarecare înţelegere a 

sistemelor de simboluri şi idei, a limbajului şi a relaţiilor din care constau sistemele sociale. 

În altă sursă, noţiunea de socializare este prezentată ca acţiunea de a (se) socializa şi 

rezultatul ei (a socializa- a dobândi caracter social). [3] 

În vocabularul psihologiei, se explică că socializarea este integrarea socială a copilului în 

cursul dezvoltării sale, în care îi sunt date mijloacele de comunicare ale limbajului şi serii de 

cunoştinţe, în care el este determinat să dobândească reguli de viaţă, obişnuinţe, moduri de 

gândire, cadre spaţio-temporale, credinţe şi idealuri conforme cu mediul social în care este 

crescut. [8] 

Deşi asociată cel mai des cu perioada copilăriei, socializarea este un proces coextensiv 

întregii vieţi a individului şi se produce pe măsură ce individul în cauză dobândeşte noi roluri şi 

se adaptează la pierderea celor vechi.  

Socializarea este realizată într-o multitudine de forme şi situaţii, de numeroşi agenţi, 

dintre care oamenii, grupurile şi instituţiile sunt cei mai importanţi. 

Familia reprezintă principalul agent al socializării. Ea este intermediarul între societatea 

globală şi copil, locul în care se modelează principalele componenţe ale personalităţii. Deşi 

familiile realizează funcţii socializatoare comune, în realitate numeroase diferenţe în modul în 

care fiecare familie îşi socializează copiii.  Cercetările de sociologia familiei scot în evidenţă 

faptul că, în societăţile urbane moderne, familia a pierdut din importanţa sa socializatoare 

tradiţională. Mai ales în situaţiile în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în afara 

menajului, iar copilul interacţionează cu părinţii doar câteva ore pe zi. În acest context funcţia 

socializatoare a familiei se exercită mai dificil şi mai sumar, o parte din elementele ei sunt 

preluate de alţi agenţi socializatori, îndeosebi de către şcoală. 

 Grupul de prieteni (anturajul)  reprezintă un grup social ai cărui membri au aceeaşi vârstă 

şi poziţii relativ similare. Acesta este un puternic agent socializator în perioada copilăriei şi a 

adolescenţei. Grupul de prieteni le oferă copiilor posibilitatea să se manifeste independent în 

afara controlului părinţilor. În grupul de prieteni copiii se află pe poziţii egale. Spontaneitatea, 

limitată ori cenzurată de adulţi sau autocenzurată, se exprimă liber în absenţa adulţilor. Aici copii 

învaţă să interacţioneze ca egali, ca parteneri de cooperare şi colaborare, într-un cadru cooperant 
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Şcoala este un agent socializator complex, care oferă atât informaţii, calificări, cât şi un 

întreg climat valoric şi normativ, formal şi informal. Reprezintă primul contact major al copilului 

cu lumea din afara familiei. În cadrul şcolii copilul învaţă despre noi statusuri şi roluri care nu 

sunt în familie şi în grupul de prieteni din care a făcut parte până atunci. Şcoala accentuează 

efectul socializator al grupului de prieteni şi reduce influenţa familiei. Socializarea din perioada 

şcolii este o socializare dominant participativă şi anticipativă. Şcoala suplineşte familia în 

transmiterea componentelor culturii. Prin intermediul acestui agent de socializare cultura 

societăţii respective îşi pune amprenta sa distinctivă asupra personalităţii umane. 

Mijloacele de comunicare de masă tind să devină, în societăţile contemporane, unul 

dintre principalii agenţi de socializare. Efectele socializatoare ale mijloacelor de comunicare de 

masă au făcut obiectul a numeroase analize, iar concluzia comună a fost  că acestea s-au impus 

ca un influent agent socializator pentru copii, cu  efecte atât pozitive, cât şi negative, în funcţie 

de conţinutul mesajului. Emisiunile TV cu conţinut prosocial oferă modele comportamentale 

conforme cu normele şi valorile sociale, învăţându-i pe copii normele unui comportament 

acceptat, în timp ce emisiunile ce propagă violenţa induc copiilor comportamente violente sau 

accentuează predispoziţiile agresive. Violenţa din filme determină un comportament agresiv sau 

violent mai ales la băieţii cu vârste cuprinse între 8-12 ani. 

Se cunosc mai multe forme de socializare: primară, secundară, continuă, anticipativă şi 

resocializarea. 

Socializarea primară: 

       - se realizează în copilărie, 

       - este adânc afectivă, 

       - reprezintă un proces de dezvoltare a copiilor şi formarea la ei a  valorilor de bază, 

      - în familiile în care copiii sunt educaţi de ambii părinţi copiii au o dezvoltare socială 

şi psihologică pozitivă.   

Socializarea secundară – reprezintă procesul de interiorizare a normelor şi valorilor altor 

instituţii de socializare (grădiniţa, şcoala, grupul de prieteni, colectivul de muncă etc.). Această 

formă de socializare este orientată către neutralitate afectivă. 

Socializarea continuă – reprezintă procesul de transmitere şi însuşire a unor modele 

culturale şi normative de-a lungul întregii vieţi a unui individ. Această formă de socializare 

reflectă necesitatea învăţării permanente de către individ, inclusiv pe perioada adultă, a noi 

norme şi valori. 



Journal of Psychology. Special Pedagogy. Social Work (PSPSW) 
e-ISSN: 1857-4432, p-ISSN: 1857-0224, Volume 49, Issue 4, 2017,  

(http://psihologie.upsc.md) 
Psychology and Special Education Faculty 

“Ion Creangă” State Pedagogical University from Chișinău 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

69 

 

În baza criteriului cu referire la finalitatea urmărită se deosebesc alte două forme de 

socializare: adaptativă (integrativă) şi anticipatoare. 

Socializarea adaptativă – contribuie la formarea abilităţilor individului care facilitează 

integrarea, participarea şi realizarea socială a unor activităţi într-un cadru instituţional prezent. 

Socializarea anticipativă – presupune asimilarea normelor şi valorilor care facilitează 

integrarea într-un cadru organizaţional viitor. Această formă de socializare permite individului să 

facă schimbări în atitudinile şi acţiunile lui, care  îi vor fi necesare în momentul când  va intra 

într-un grup nou. 

Conceptul de resocializare se utilizează pe larg în sociologie, psihologie, pedagogie, 

criminologie şi alte ştiinţe umanitare.  

Самарина И.В. afirmă faptul că în psihologie conceptul de „resocializare― a fost 

introdus pentru prima dată de psihologii sociali de origine americană A. Kerber și D. Kennedy 

pentru a descrie procesul de intrare „secundară― a individului în mediul social și cultural, ca 

urmare a corectării „defectelor― de socializare (resocializarea persoanelor eliberate din locuri de 

detenţie), sau ca urmare a schimbării mediului socio-cultural (resocializarea migranților). Astăzi 

acest termen în psihologia socială este înțeles destul de larg și în afara specificului subiecților 

procesului este definit ca o schimbare conștientă a comportamentului unei persoane într-o 

situație de nereușită socială evidentă. [15] 

Abordarea psiho-pedagogică implică înțelegerea resocializării drept un sistem intenţionat, 

complex de influență educațională care vizează depășirea de către individul cu inadaptare socială 

a montajelor de comportament asociale şi însuşirea modelelor morale de comportament și 

activitate a personalității.  În această abordare procesul de resocializare este analogic cu cel de 

socializare a personalităţii, în rezultatul căruia are loc o modificare conștientă a 

comportamentului într-o situație socio-culturală nouă, se realizează integrarea în societate a 

minorilor cu probleme de comportament. 

În domeniul științelor juridice, resocializarea este înțeleasă ca procesul de reangajare a 

fostului condamnat într-un sistem de valori care există în societate. 

În pedagogia socială, resocializarea, cel mai adesea, este înțeleasă ca o tranziție de la o 

stare antisocială la o stare de adaptare socială, este asociată cu căutarea de instituții și agenți care 

să permită optimizarea acestui proces cât mai mult posibil. 

Unii autori sunt preocupaţi de mecanismele socializării şi resocializării personalităţii 

(Г.М. Андреева, А.В. Мудрик, Н. Смелзер, etc); alţii de problemele adaptării sociale şi 

reabilitării preadolescenţilor (О.Ю. Мацукевич, Е.И. Сухова, Т.Д. Шапошникова); o altă 
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categorie de autori studiază scopurile şi conţinuturile activităţii social – pedagogice  cu 

preadolescenţii din „grupul de risc‖ (М.А. Галагузова, Л.В. Мардахаев, Г.Х. Юсупова, etc); 

unii cercetează particularităţile psihologice ale preadolescenţilor cu comportament deviant (В.К. 

Зарецкий, В.М. Поздняков, А.А. Федонкина, etc). 

Resocializarea este un mijloc de control social aplicat în instituţii specializate şi în 

grupuri împreună cu unele sancţiuni punitive asupra celor care au încălcat normele şi valorile 

socialmente dezirabile. Resocializarea urmăreşte reorientarea şi remodelarea personalităţii 

individului deviant, reeducarea lui în consens cu normele de conduită acceptate de societate. 

Aşadar, resocializarea este un proces de reorientare şi integrare în viaţa socială a indivizilor care 

au promovat comportamente marginale sau deviante. [11] 

Erving Goffman defineşte resocializarea ca pe un proces mai drastic de modelare şi 

reconstruire a rolurilor unui individ şi a sinelui său construit social. Fiind un proces mai drastic, 

care reclamă o doză importantă de control asupra subiecţilor, resocializarea are loc adesea în 

sisteme sociale riguros controlate. [5] 

Resocializarea reprezintă procesul de însuşire de către individ a normelor sociale şi a 

valorilor culturale pe care nu le-a interiorizat anterior, ori pe care nu le-a însuşit suficient, ori, din 

contra, care se diferenţiază radical de cele însuşite anterior.  

Deci, procesul de resocializare este precedat de procesul de desocializare, distrugerea 

valorilor şi modelelor de comportament însuşite anterior în condiţii dificile de viaţă ori în situaţii 

extremale. 

Autorul  Гидденс Э. defineşte resocializarea ca un tip de modificare a personalităţii, prin 

care individul acceptă un model de comportament diferit de cel pe care l-a adoptat anterior. [14, 

p. 86] 

În opinia autorilor П.  Бергер  şi Т.  Лукман resocializarea este o astfel de transformare a 

individului,  când acesta "trece" de la o lume la alta (emigrarea, dobândirea unei noi religii, 

mobilitatea verticală ascendentă, spitalizarea prelungită), atunci procesele de resocializare după 

conținut devin similare socializării primare, deoarece permit abordarea realităţii dintr-o altă 

perspectivă. [13, p. 239] 

Мудрик А.В. evidenţiază că resocializarea este o restructurare a experienței de viață a 

individului, restaurarea legăturilor sale sociale, schimbarea orientărilor valorice în timpul 

educației corective și reeducării. Ea își găsește expresia în reorientare şi completarea următoarele 

segmente: atitudinea faţă de sine şi atitudinea față alţii. [18] 
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Голованова Н.Ф înţelege prin termenul de "resocializare" corecția experienței sociale a 

individului, [15] iar autorii Косаревская С.В., Синягина Н.Ю. definesc resocializarea drept 

reorientare a  tendințelor negative în comportamentul unui adolescent. [17] 

Analiză acestor studii arată că principalul mecanism al resocializării este stimularea 

capacităților adaptive ale oamenilor de a însuşi normele existente, de a forma anumite orientări 

sociale dezirabile. 

Întâlnim şi noţiunea de resocializare a infractorului, care este un proces de reeducare şi de 

tratament aplicat persoanelor condamnate penal, care are ca scop transformarea 

comportamentului acestora în raport cu normele şi valorile acceptate în societate, în vederea 

reintegrării lor sociale. [1] 

Autorul Беличева  С.А. afirmă că resocializarea reprezintă un fenomen multifuncțional 

complex, rezultatul căruia este adaptarea individului la viața în societate. În consecință, procesul 

de resocializare nu este o singură dată, ci se întinde în timp și poate fi împărțit în etape separate. 

De exemplu, este relevant să se identifice reperele pentru infractorii minori, ținând seama de 

rolul principal al instituțiilor sociale cheie: 

1. Perioada de resocializare inițială implică ruperea stereotipului de "delincvent", 

"adolescent dificil", în ochii adolescentului toate atributele subculturii stradale care până 

acum avea o semnificație excepțională pentru el ar trebui să fie dezbinate; se realizează 

funcția de stabilire a obiectivului de resocializare, prin urmare, devine posibilă 

schimbarea vectorului comportamentului personalității delincventului juvenil de la 

criminal la cel acceptat social. 

2. Perioada de resocializare parțială (instabilă) permite posibilitatea recidivelor antisociale, 

care sunt cel mai adesea provocate de inerția așteptărilor sociale anterioare, evaluările 

stereotipizate, inerția opiniei publice care s-a format în mediul social cu referire la minor. 

În această etapă se realizează funcțiile adaptive și integrative ale resocializării. 

3. Perioada de resocializare completă se caracterizează prin finisarea procesului în care 

minorul dezvoltă puncte de vedere suficient de ferme, credințe, orientări sociale, se 

formează conștiința de sine, capacitatea de auto-analiză, de auto-educare, există dorința 

de a participa la o muncă utilă din punct de vedere social. La această etapă se realizează 

funcţiile latente a resocializării delincvenţilor juvenili. [12, p. 121] 

Analiza literaturii de specialitate ne permite să concluzionăm că procesul de resocializare 

este determinat de factori generali şi particulari. Factorii generali se determină în raport cu 

situaţia social-economică din ţară (realizarea dreptului la muncă, asigurarea cu locuinţă, primirea 
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unui ajutor social), iar factorii particulari, specifici – în raport cu situaţia prezentă a sistemului 

corecţional-penal. Nu este nevoie de o comparaţie amplă cu situaţia celorlalte ţări pentru a 

realiza faptul că metodele corecţionale utilizate în societatea noastră nu ajung la rezultatele dorite. 

În ce prieşte elementele de bază ale procesului de reeducare – educaţia prin muncă şi instruirea 

generală – ele sunt atât de formale şi sărace, încât pot atenua, pentru toată viaţa, dorinţa de a 

munci cinstit sau a învăţa. 

În unanimitate se admite faptul că, din punct de vedere ştiinţific, educarea şi, mai ales, 

reeducarea individului, trebuie să înceapă devreme. Întru realizarea resocializării celor reeducaţi 

şi pentru a se evita recidivele, acţiunile de reeducare trebuie să se bazeze pe anumite principii 

ştiinţifice, îndeosebi pe cele de nuanţă psihosociologică şi pedagogică, stipulate şi în actele 

internaţionale de bază pentru activitatea procesului de resocializare:  

• Principiul intervenţiei precoce, unul dintre principiile de bază, susţine ideea că un 

delincvent ocazional sau un predelincvent poate fi reeducat mai uşor decât un recidivist;  

• Principiul individualizării măsurilor, acţiunilor şi metodelor de reeducare; 

• Principiul coordonării şi continuităţii acţiunilor de reeducare şi de reinserţie socială a 

minorilor şi tinerilor aflaţi în conflict cu legea; 

 • Principiul continuării acţiunilor educative şi de sprijinire psihosocială şi economică a 

minorilor şi tinerilor reeducaţi. [4] 

Comportamentul social şi personal se învaţă, chiar, mai mult, unele cercetări privind 

învăţarea au arătat în plus că - interacţiunea socială reprezintă contextul în care se elaborează 

comportamentele. Această teorie a fost adusă în atenţie de către Albert Bandura care a pus accent 

pe o formă specifică de învăţare care decurge din imitarea unor modele, care pot fi reale, 

imaginare sau simbolice. Acest tip de învăţare se numeşte învăţarea socială în care un rol 

important îl are anticiparea. Prin acest concept se doreşte obţinerea unor rezultate conforme unor 

modele sociale valorizate, ceea ce va facilita învăţarea comportamentelor prin intermediul 

imitării acestor modele. 

Dacă o persoană constată că un comportament se dovedeşte ineficient, ea poate decide a-l 

modifica. Aşa cum şi-a însuşit unele comportamente, ea le poate adăuga sau extrage noi 

elemente. Important este ca ea să fie conştientă care sunt aceste elemente asupra cărora să 

intervină pentru a le modifica şi să îşi dorească eficientizarea procesului de comunicare şi de 

relaţionare. 

Resocializarea este un proces educativ, reeducativ şi de schimbare a comportamentului 

aplicat persoanelor condamnate penal, prin care se urmăreşte readaptarea infractorilor la sistemul 
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de norme şi valori general acceptate de societate, în scopul reintegrării sociale a acestora şi 

prevenirii recidivei. [7] 

Din definiţia prezentată rezultă caracteristicile acestui tip special de recuperare socială: 

- resocializarea vizează persoane care au săvârşit deja o infracţiune; 

- resocializarea are drept scop imediat prevenirea recidivei, deci reprezintă o componentă 

a prevenirii speciale; 

- resocializarea constituie un demers social realizat în mod ştiinţific, de personal calificat 

în acest scop; 

-metodele resocializării sunt: educarea, reeducarea şi schimbarea comportamentului. 

Resocializarea – se referă la învăţarea unui nou set de valori, credinţe şi comportamente 

care sunt diferite de cele anterioare. 

Resocializarea cum am menţionat anterior, presupune că o persoană trebuie să se dezveţe 

de ce este vechi şi să înveţe ceea ce este nou. 

Resocializarea este concomitentă cu desocializarea şi constă în orientarea învăţării sociale 

şi controlului social către asimilare şi manifestări de comportament compatibile cu tabla de 

valori şi atitudini specifice noului sistem integrator. Eficacitatea ei depinde nu numai de 

receptivitatea individului, ci şi de intensitatea controlului social exercitat de noua agenţie de 

socializare şi de gradul de eliminare a factorilor gratificării anteriori. 

Resocializarea poate fi : 

- voluntară (convertire religioasă, supunerea voluntară la psihoterapie), scopul ei fiind 

înlocuirea identităţii, a valorilor cu unele noi, schimbarea comportamentului. 

- involuntară (―reeducare‖ în închisoare, spitale psihiatrice) şi presupune instituirea unui 

control total şi permanent asupra persoanei (zilnic, în fiecare clipă). [19] 

La fel, pe parcursul studierii şi cunoaşterii detaliate a termenului de resocializare, întîlnim 

descrierea a patru metode de resocializare în lucrul cu persoanele aflate în conflict cu legea, 

precum ar fi: 

1) Resocializarea condamnatului prin metode tutelare: „Persoană juridică, autorizată, care 

își ia angajamentul să se ocupe de reintegrarea în societate a condamnatului, în numele statului, 

în schimbul unui comision din partea condamnatului. Acest proces trebuie să fie benevol din 

partea ambelor părți‖. Este important ca condamnatul să înțeleagă că resocializarea prin metoda 

tutelară este o alternativă a privării de libertate, și nu una de înlocuire a pedepsei.  

2) Implementarea metodelor de resocializare față de părinți (metode diferite cu un scop 

comun și unic). Tehnicile de resocializare față de părinți ar fi bine-venite, însă necesită a fi 
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perfecţionate prevederile legale în acest sens, deoarece, ca şi orice metodă implementată astfel, 

se porneşte mai întâi de la metodele cele mai simple, iar apoi, dacă cu acestea nu se poate atinge 

scopul metodelor, se recurge la tehnicile cele mai drastice. Nici o știință, cu regret, nu studiază în 

mod special această problemă. Însă recunoaşterea oficială a faptului că resocializarea grupului 

familial este o activitate nu mai puțin importantă decât reintegrarea socială a însuși celui 

condamnat, poate duce la depăşirea acelor probleme evidente cu care se confruntă societatea.  

3) Resocializarea prin muncă. Metodele psihosociale uneori sunt ineficiente din motivul 

inteligenței scăzute a celui condamnat sau a maladiei de care suferă cel condamnat. Din acest 

punct de vedere, munca drept metodă de resocializare este unica soluție care contribuie dacă nu 

pe plan moral, atunci material în beneficiul societății și al infractorului. 

4) Resocializarea prin metode pecuniare. Metoda pecuniară nu poate fi impusă, aceasta 

constând în suma de bani al cărei cuantum este stabilit de către instanța de judecată, în corelație 

cu starea materială a condamnatului, achitată în contul statului, în schimbul de a evita pedeapsa 

privării de libertate. [6] 

Fiind un fel de proces de convertire, în cadrul căruia se intenţionează schimbarea 

normelor, valorilor şi convingerilor individului deviant, prin înlocuirea celor dezirabile din punct 

de vedere social, resocializarea este doar unul dintre mijloacele de control ale comportamentului 

marginal sau delincvent pe care societatea, grupul sau organizaţia le au la dispoziţie, în afara aşa-

numitelor sancţiuni punitive. 

Întâlnim şi opinii care susţin că în adevăratul sens al termenului, resocializarea de fapt nu 

există; în decursul vieţii sale, fiecare individ este expus unor influenţe diverse, care provin din 

partea familiei, educaţiei şcolare, profesiuni, grupului de prieteni, toate acestea constituind 

aspecte ale procesului de socializare. Datorită acestor influenţe variate, individul achiziţionează 

treptat norme şi reguli de comportament, astfel încât el se socializează oricum, dar nu îşi va 

elabora neaparăt conduite socialmente dezirabile. 

 În esentă, ―resocializarea constă în dirijarea spre scopuri socialmente dorite, atunci când 

la anumiţi indivizi socializarea a fost stagnată şi, iniţial, greşit orientată‖. 

Realizarea unei resocializări normale şi eficiente este condiţionată, printre altele, de 

instituţia în care se află, personalul implicat în acest proces, de cunoaşterea psihologiei 

infractorului, şi nu în ultimul rând, de utilizarea celor mai potrivite programe şi metodede 

tratament (metode psiho-pedagogice, psihanalitice, terapeutice etc.). [1]  
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În procesul de resocializare un rol important revine mediului familial, care prin mijloace 

specifice, poate asigura individului noi raporturi sociale, noi forme de comportament , ruperea cu 

faptele delincvente săvârşite şi orientarea spre scopuri dorite şi permise de societate.[ 11] 

Complexitatea procesului de resocializare implică cunoaşterea personalităţii 

condamnatului, atragerea lui la activităţi care să conducă la creşterea simţului responsabilităţii, 

respectului pentru lege şi oameni, pentru muncă şi la evitarea pe cât posibil a efectelor negative 

ale etichetării şi stigmatizării acestuia. [1] 

Finalitatea procesului de resocializare constă în recuperarea şi reintegrarea în societate a 

delincvenţilor, asimilarea de către aceştia a unor norme, valori şi atitudini acceptate. O atenţie 

deosebită deosebită în resocializare se acordă minorilor delincvenţi, pentru care au fost proiectate 

şi aplicate acţiuni şi obiective de resocializare prin instituţii speciale. 

 Pentru a fi eficientă, resocializarea minorului delincvent trebuie să se realizeze într-un 

câmp motivaţional emoţional favorabil, în care profesioniştii să asigure echilibrul dintre 

autoritate şi responsabilitate, dintre afecţiune şi cerinţele înaintate, între sprijinul acordat şi 

controlul asigurat. 

 Resocializarea minorului delincvent trebuie să se bazeze pe satisfacerea trebuinţelor 

biologice, afective, de siguranţă, dar totodată să satisfacerea nevoilor sociale, ca ataşamentul la 

grup, trebuinţa de identificare cu grupul, nevoia de stimă şi respect, nevoia de autorealizare. 

Activitatea de resocializare îndeplinește funcții precum: 

 instructivă, care constă în formarea cunoștințelor sociale, abilităților și obiceiurilor care 

stau la baza experienței de viață a individului, stimularea utilizării lor în diferite situații, 

tipuri de activitate, creativitate în funcție de vârsta minorilor; 

 dezvoltativă, care vizează dezvoltarea aptitudinilor deja existente ale activității instructiv 

-  cognitive, psihomotorii, intelectuale, emoțional-voluntare, motivaţionale; 

 preventivă care presupune acțiuni anticipative ce ajută la reducerea impactului condițiilor 

negative și la neutralizarea condițiilor nefavorabile; 

 corecțională care se axează pe corectarea distorsiunilor în orientările valorice ale 

individului, ale punctelor de vedere și ale credințelor; 

 educativă care vizează rezolvarea problemelor legate de vârstă și compensarea 

insuficienței soluționării lor la etapa anterioară. 

 

Concluzii: 
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1. În literatura de specialitate conceptul de "resocializare" este folosit într-un sens larg și 

restrâns. În sens larg termenul este asociat cu procesul de socializare repetată, care 

apare la diferite etape în condiții extreme sau neobişnuite care necesită interiorizarea 

unor standarde și valori opuse celor însuşite anterior la etapa socializare primară.  

Într-un sens restrâns conceptul de resocializare este utilizat în psihologia penitenciară, 

în criminologie și corespunde cu problemele asociate  manifestărilor deviante şi 

delincvente de comportament. 

2. În literatura de specialitate se arată că eficienţa procesului de resocializare este 

determinată de o multitudine de factori, generali şi particulari. Totodată, factorii 

generali se determină în raport cu situaţia social-economică din ţară (realizarea 

dreptului la muncă, asigurarea cu locuinţă, primirea unui ajutor social), iar factorii 

particulari, specifici – în raport cu situaţia prezentă a sistemului corecţional-penal.  

3. Nu este nevoie de o comparaţie amplă cu situaţia celorlalte ţări pentru a realiza faptul 

că metodele corecţionale utilizate în societatea noastră nu aduc rezultate dorite  lipsa 

unui cadru adecvat de resocializare a minorilor în urma procesului de judecată 

(minorii fiind categorizaţi şi marginalizaţi de către comunitate), la fel şi lipsa 

programelor corecţionale în lucrul cu subiecții minori aflaţi în evidenţa birourilor de 

probaţiune, care să răspundă la necesităţile şi dificultăţile acestora. 

Închei prin a-l cita pe Benjamin Disraeli care spunea "Cel mai mare lucru pe care-l poţi 

face pentru un om nu este să-i dai din bogăţiile tale, ci să i le scoţi la iveală pe cele care sunt 

ascunse în el însuşi". 
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