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„Drept execuțional penal”, semestrul III 

 

1. Structura organizatorică a sistemului penitenciar în România. 

2. Penitenciarele, spații ale executării pedepselor privative de libertate 

3. Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate  

4. Aplicarea regimurilor și condițiile de executare a pedepselor privative de libertate 

5. Schimbarea și personalizarea regimului de executare 

6. Drepturile deținuților 

7. Obligațiile și interdicțiile deținuților. Regimul de muncă 

8. Sistemul sancțiunilor penale pentru infractorii minori 

9. Educația, asistența psihosocială și școlarizarea 

10. Probațiunea 

11. Liberarea condiționată 

12. Suspendarea condiționată a executării pedepsei.  
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