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INFORMAŢII PERSONALE  

Nume / Prenume Todiriţă, Constantin 

Adresă(e) str. Zizinului nr. 42, bl. 31, sc. B, ap. 5, Braşov, cod poştal 500414 

Telefon(oane) Mobil: +40 745853100    

Fax(uri) +40 268416344 

E-mail(uri) constantin.todirita@just.ro - serviciu, todirita_catalin@yahoo.com - personală 

Naţionalitate(-tăţi) Română  

Data naşterii 10.04.1971 

Sex Masculin  

  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

Perioada Din septembrie 2001 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Şef serviciu – Serviciul de Probaţiune Braşov 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţii serviciului de probaţiune 
Evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale consilierilor de probaţiune 

   Pregătirea iniţială şi continuă a personalului de probaţiune din subordine 
Reprezentarea serviciului în relaţiile cu colaboratorii 
Asigurarea controlului permanent al lucrărilor efectuate în serviciu          

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Naţională de Probaţiune, Ministerul Justiţiei, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Socio-juridic 

Perioada Din septembrie 1998 până în august 2001 

Funcţia sau postul ocupat Asistent social; coordonator proiect 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Derularea programelor individuale şi de grup cu deţinuţii minori şi tineri din Penitenciarul Iaşi  
Derularea programelor de grup cu minori şi tineri sancţionaţi cu măsuri comunitare  
Întocmirea de referate presentenţiale la solicitarea instanţelor  
Derularea de programe de prevenţie a comportamentului infracţional 
Coordonarea şi derularea unui program de asistenţă a familiilor deţinuţilor 

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia “Alternative Sociale” Iaşi, Str. Cuza-Vodă Nr. 8A, Sc. B, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Apărarea şi promovarea drepturilor omului, promovarea alternativelor la detenţie 

Perioada Din iunie 1993 până în septembrie 1994 

Funcţia sau postul ocupat Asistent medical 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Controlul regimului pesticidelor şi vectorilor biologici 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul de Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă Neamţ, Bdul. Traian nr. 1, Piatra 
Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sănătate 

Perioada Din septembrie 1989 până în mai 1993 

Funcţia sau postul ocupat   Asistent medical 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asistenţa medicală a copiilor şi adulţilor 

Numele şi adresa angajatorului  Dispensarul Medical Uman Dumbrava Roşie, str. Dumbravei nr. 67, Dumbrava Roşie, Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sănătate 

mailto:constantin.todirita@just.ro
mailto:todirita_catalin@yahoo.com


EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Perioada Din octombrie 2012 până în iunie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de psihoterapeut sistemic familial şi de cuplu practicant autonom 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul pentru Cuplu şi Familie Iaşi, asociaţie profesională de psihoterapie 

  

Perioada Din noiembrie 2009 până în ianuarie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România nr. 2389/28.09.2012 
– Competenţa psihoterapie sistemică de familie şi cuplu. Treapta de specializare – 
practicant. Forma de atestare – sub supervizare. Cod personal 13346. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formarea de bază în intervenţia sistemică familială şi de cuplu  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul pentru Cuplu şi Familie Iaşi, asociaţie profesională de psihoterapie 

  

Perioada Din decembrie 2009 până în ianuarie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire pentru ocupaţia de Formator de formatori/Managementul programelor 
de formare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea beneficiarilor, a produselor şi a programelor 
Proiectarea şi elaborarea cursurilor/stagiilor de formare 
Selectarea modalităţilor şi a procedurilor de lucru şi performarea programelor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

   Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 18-20, Braşov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecţionare, clasificare naţională 

  

Perioada Din octombrie 2000 până în iunie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode de lucru în probaţiune  
Strategii de reinserţie socială a infractorilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Bdul. Carol I nr. 11, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de master profesional 

  

Perioada Din octombrie 1998 până în iunie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Strategii de acţiune socială  
Managementul resurselor umane 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Bdul. Carol I nr. 11, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii aprofundate 

  

Perioada Din octombrie 1994 până în iunie 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode şi tehnici de intervenţie în asistenţa socială 
Asistenţa socială a persoanelor cu conduite deviante, a persoanelor cu deficienţe, a altor 
categorii de persoane vulnerabile, asistenţa socială a comunităţii 
Politici sociale 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Bdul. Carol I nr. 11, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cursuri universitare 



Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceza  

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de adaptare la medii noi şi la schimbări obţinută prin experienţa de peste 15 ani 
de muncă în domeniul reintegrării sociale a infractorilor, mediere şi negociere a conflictelor 
prin formare specifică, spirit de echipă.  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership (în prezent coordonez o echipă formată din 19 oameni), spirit organizatoric,  bun 
management al timpului şi implicarea echipei în atingerea obiectivelor (echipa a fost 
implicată în 4 programe pilot). 

  

Competenţe informatice 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office în Word şi Excel. 
 
Contribuţii la promovarea şi dezvoltarea sistemului de probaţiune din România: 

- membru în echipa de redactare a standardului ocupațional pentru ocupația consilier de 
probațiune, octombrie 2015 – februarie 2017; 

- membru al echipei de implementare a proiectului „Consolidarea capacităţi sistemului 
românesc de probaţiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, finanţat prin 
Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul programului „RO23 - Servicii 
corecţionale, inclusiv sancţiuni neprivative de libertate”; 

- membru al echipei de management tehnic a proiectului „STREAM: Ţintirea Strategică a 
Recidivismului prin Măsurare şi Evaluare. Consolidarea la nivel european a capacităţii de 
evaluare a măsurilor care funcţionează în ceea ce priveşte reducerea riscului de recidivă în 
Europa”; 

- membru al Comisiei pentru elaborarea proiectului Legii privind executarea pedepselor, a 
măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal şi a proiectului Legii privind organizarea şi funcţionarea sistemului de 
probaţiune – Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 348/2011; 

- membru al Consiliului Consultativ de pe lângă Direcţia de Probaţiune, septembrie 2009 – 
prezent, reprezentant al Regiunii Centru; 

- participarea la activitatea grupului de lucru având ca obiectiv examinarea şi finalizarea actului 
normativ de reorganizare a sistemului de  probaţiune, 13 - 31 august  2007, Bucureşti; 

- participarea la întâlnirea de lucru având ca scop finalizarea proiectului privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 129/2002 de organizare şi funcţionare a serviciilor de reintegrare şi 
supraveghere şi a regulamentului de aplicare a acestei legi, 8 – 9 iunie 2006, Bucureşti; 

 - membru în echipa de redactare a standardului ocupațional pentru ocupația consilier de 
probațiune, ianuarie – iunie 2000; 

- asistent social în cadrul Centrului Experimental de Probațiune Iași, septembrie 2000 – august 
2001. 

 
Publicaţii, articole, prezentări: 

- Building narratives in the couple relationship for giving up criminal life - a case study în 
MEDIATING GLOBALIZATION: Identities in Dialogue, Iulian Boldea, Dumitru-Mircea Buda, 
Cornel Sigmirean (Editors). Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2018, pp. 418 – 425, ISBN 978-
606-93692-8-9, indexat ISI.  
- Conferința Națională „Asistenţa Socială pentru Comunităţi Susţenabile” , eveniment dedicat 
Zilei Mondiale a Asistenţei Sociale, organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Departamentul de Sociologie și Asistență 
Socială, 31 martie 2017, Iaşi, România 
- Working at couple relationship level in the practice of Romanian probation counsellors, în 
CONVERGENT DISCOURSES. Exploring the Contexts of Communication, Iulian Boldea, 
Dumitru-Mircea Buda (Editors). Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2016, pp. 361 – 371, ISBN 
978-606-8624-17-4, indexat ISI. 
- Narrative perspectives in the field of probation, The Proceedings of THE FIFTH 
INTERNATIONAL CONFERENCE MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN THE QUASI-
COERCIVE TREATMENT OF OFFENDERS, Probation as a field of study and research: From 
person to society. Editor: Mihaela Tomiţă. Published by: Filodiritto Editore, Bologna, Italia, 
2016, pp. 238 – 242, ISBN 978-88-95922-68-3, indexat ISI.  
 



INFORMAŢII SUPLIMENTARE - „Munca neremunerată în folosul comunităţii – prezent şi viitor în legislaţia penală a 
României”, articol în  Buletin de probaţiune nr. 2, septembrie 2011; 
- “Rolul probaţiunii în executarea măsurilor educative neprivative de libertate aplicabile 
minorilor în noul Cod Penal al României”, prezentare la Workshopul internaţional "Juvenile 
Justice Systems. Comparative perspectives in the European context" organizat de Institutul de 
Sociologie al Academiei Române, Deutsche Stiftung Für Internationale Rechtliche 
Zusammenarbeit şi Universitatea „Ernst - Moritz -Arndt“ Greifswald, Bucureşti, septembrie 
2011; 
- „Munca neremunerată în folosul comunităţii în perspectiva noului Cod penal” prezentare la 
Conferinţa Internaţională SPECTO 2011 „Perspective socio-psihologice în tratamentul quasi-
coercitiv al infractorilor” Ediţia a II-a, organizată de Universitatea de Vest din Timişoara,  
Timişoara, mai 2011; 
- „Supravegherea executării obligaţiei de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de 
interes public. Studiu de caz: Atelierul MFC din Braşov” prezentare la Sesiunea de Comunicări 
Ştiinţifice organizată de Serviciul de Probaţiune Vrancea în colaborare cu Tribunalul Vrancea şi 
Universitatea „George Bariţiu” din Braşov, Centrul de Studii Focşani, mai 2010; 
- „Elemente de consiliere” în Manual de practică în domeniul reintegrării sociale şi 
supravegherii, Anul III, nr. 9/2004; 
- Manualul programului de lucru cu grupul de infractori “Stop! Gândeşte şi schimbă”, contribuţie 
la adaptarea şi redactarea manualului în cadrul Programului Twinning Light 2003 RO-
2003/005-551.04.16.03. 

 




