
 

Curriculum Vitae 
 

Prenume: Ioan 

Nume: Durnescu 

E-mail: ionut_durnescu@yahoo.com  

Data şi locul naşterii: 19.07.1975, Buhuşi 

  

Studii: • Universitatea Al I Cuza Iaşi – Facultatea de Filozofie, 
Specializarea AsistenŃă Socială 

• Universitatea Nicolae Titulescu Craiova – Facultatea de 
Drept 

• Universitatea din Bucureşti – Master „Politici Sociale” 

• Universitatea Al I Cuza Iaşi – doctor în Sociologie (din 
noiembrie 2006) 

ExperienŃă profesională: • 1998-2000 – inspector DirecŃia Generală a Penitenciarelor 

• 2000 – 2006 inspector DirecŃia de probaŃiune, Ministerul 

JustiŃiei 

• aprilie – august 2006 – Director al Directiei de Probatiune 

• octombrie 2004 – asistent univ. drd. la Facultatea de 
Sociologie si Asistenta Sociala. 

• februarie 2007 – lector Dr. la aceeasi facultate. 

ExperienŃă didactică: • octombrie 2004 – ianuarie 2007 - Asistent universitar 

• februarie 2007 – in prezent - lector 

Proiecte academice: • Co-autor al studiului „Identificarea proporŃiei şi 
caracteristicilor socio-culturale ale populaŃiei de romi din 
penitenciarele din România.” In Howard Journal of 
Criminal Justice nr. 3/2002.  

• Co-autor al lucrarii Probation and probation services in EU 
accession countries, edit. Anton van Kalmthout 

• Membru al echipei de cercetare in proiectul IDEI 
„REABILITAREA COMPORTAMENTALA A INFRACTORILOR. 
RELATIA CONSILIER -CLIENT, FUNDAMENT AL ACTIVITATII 

SERVICIILOR DE PROBATIUNE”.  

Participări la conferinŃe: • Participări la numeroase conferinŃe de probaŃiune şi 
justiŃie restaurativă. 

• Moderator în cadrul conferinŃei europene „ProbaŃiunea în 
centrul şi estul Europei”, CEP, Budapesta, februarie 2006. 

• Prezentare în plen la conferinŃa „Standarde în probaŃiune”, 
Lisabona, septembrie 2006. 

• Prezentare in plen la conferinta „Probation unity in 
diversity” si moderator al grupului de lucru „Riscul de 
recidiva ”, CEP, Talin, Estonia, septembrie 2007. 



Stagii de pregătire: 
• februarie – mai 1998, University of Central Anglia, 

Birmingham, Marea Britanie;  
• februarie - martie 1999, University of East Anglia, 

Norwich, Marea Britanie;  
• septembrie – decembrie  2000,  Cambridge, Marea 

Britanie; 1999 – Marea Britanie / Home Office Probation 
Service – dezvoltarea curriculum-ului de pregătire a 
consilierilor de reintegrare socială şi supraveghere;  

• 2000 – Marea Britanie / University of Reading – activitatea 
de reintegrare socială a persoanelor cu tulburări mintale;  

• 2001 – FranŃa / DirecŃia de probaŃiune şi penitenciare  - 
evaluare şi inspecŃii ;  

• 2002 – Marea Britanie / London Probation Area – 
alternative la arestul preventiv şi asistenŃa postpenală;  

• 2003 – Olanda – servicii integrate pentru consumatorii de 
droguri. 

PublicaŃii: 
• „Scurtă prezentare a principiilor consilierii” în Revista de 
ştiinŃă penitenciară nr. 1 / 1998  

• “Despre probaŃiune ” în Revista de ştiinŃă penitenciară 
nr. 2 / 1998 

• “Resocializarea infractorilor care au comis infracŃiuni 
sexuale” în Revista de ştiinŃă penitenciară nr. 1 / 
1999 

• „Estimarea riscului de recidivă “ în Revista de Sociologie 
nr 4 / 2001 

• “Evaluarea serviciilor de reintegrare socială şi 
supraveghere”, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti. 

• “Identificarea proporŃiei şi caracteristicilor socio-culturale 
ale deŃinuŃilor de etnie româ din penitenciarelor din 
România” (raport de cercetare ) în Revista de ştiinŃă 
penitenciară nr. 1 / 2000, în Revista de Securitate 
Comunitară nr. 3 / 2001 şi în Howard Journal of 
Criminal Justice nr. 3/2002, Marea Britanie 

• “Riscul de recidivă a infractorilor care au comis infracŃiuni 
patrimoniale” în Revista de Securitate Comunitară nr. 
3 / 2001 şi în Prevention and Effective Methods of 
Working with Offenders (2001), GRADO, Bucharest. 

• “Politica penală între eficienŃă şi populism. Un punct de 
vedere.”  Buletinul Ministerului JustiŃiei nr. 1 / 2000. 

• “ProbaŃiunea şi politica penală” în ProbaŃiune Astăzi 
(2001), editat de Sorian Poledna, Presa Universitară 
Clujeană, Cluj Napoca 

• editor al “Manualului consilierului de reintegrare 
socială şi supraveghere“ (2002), Themis, Craiova 

• „Probation in Romania” în Probation and Probation 
Services in Easten Europe (2004), coordonat de Anton 
van Kalmthout, Wolf Publishers. 

• Traducător al “Reintegrarea socială şi supravegherea 
infractorilor în 8 Ńări europene” (2004), edit. Sitech, 
Craiova. 

• “ProbaŃiunea şi metodele sale de lucru cu infractorii” în 
NeamŃu, G. & Stan, D. (2005). AsistenŃa socială. Studii 
şi aplicaŃii. Polirom. Iaşi. 



 

Afiliere profesională: • Membru al ConferinŃei Europene de ProbaŃiune 

• Membru al Howard League for Penal Reform.   

Alte informaŃii: • expert – Comitetul Helsinki din Olanda – misiune în 
Republica Moldova - 2003 

• expert – Penal Reform International Tbilisi – misiune în 
Georgia, 2004, 

• expert – Prisoner’s Rights Bulgaria – 2 misiuni în 
Azerbaijan – 2005 

• trainer – Republica Sarba – Consiliul Europei, iunie 2007.  

 


