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Teme de reflecție
Deținutul are un trecut? De unde vin
deținuții în penitenciare?
Care este barometrul bunăstării sociale
în penitenciar? Dar oglinda gradului de
sănătate a comunității?
Penitenciarul nu este acasă, dar oferă:
hrană, adăpost, școlarizare, calificare,
ocupație, diferite servicii. Reintegrarea,
după liberare, c e asigură?

REINTEGRARE=autonomie
Loc de muncă (presupune calificare în
acord cu cerințele pieței de muncă; care
se poate dobândi cu o instruire școlară
de min. 8 clase)
Adăpost
Hrană
Siguranță (afecti vă, fizică etc)
Respect
Dezvoltare = reintegrare

Prezentare activităț i

Educaționale (formale și informale)
Sociale
Psihologice
Asistenț ă și educație moral-religioasă
Sportive
PRIORITĂăI:
- ȘCOLARIZARE
- CALIFICARE

Nevoi generale de asistenț ă de specialitate

Efectiv custodiat – aprox.600 deținuți
VENITURI REDUSE / NESIGURE

75%

LIPSĂ LOCUINŢĂ / LOCUINŢĂ IMPROPRIE etc

72%

LIPSĂ LOC MUNCĂ / LOC MUNCĂ TEMPORAR
etc
INSTRUIRE ŞCOLARĂ REDUSĂ

70%

ANALFABETISM

4%

CALIFICARE INADECVATĂ / LIPSĂ CALIFICARE

55%

FAMILII CONJUGOPATE

53%

PROBLEME DE SĂNĂTATE

35%

LIPSĂ ACTE IDENTITATE

27%

60%

Protocoale de colaborare
Penitenciarul Iaș
Iași are încheiate un număr de 51 protocoale de
colaborare locale,
locale, la care se adaugă cele 111 protocoale
națționale
na
Din cei 51 de colaboratori, 11 au fost invitaț
invitați:
- Serviciul de Probaţiune Iaşi
- Inspectoratul Judeţean Şcolar Iaşi
- Şcoala Gimnazială nr.41 Iaşi
- Agenţia Judeţeană de Ocuparea a Forţei de Muncă Iaşi
- Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi
- Direcția de Asistență Socială Generală și Protecția Copilului Iași
- Colegiul Național al Asistenților Sociali –Filiala Iași
- Asociaţia „Aproape de Oameni” Iaşi – A.D.O
- Centrul Regional de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog Iaşi
- Universitatea Al. I. Cuza Iaşi
- Instituţia Avocatului Poporului Iaşi

COD PENAL- ART.52

„Pedeapsa este o măsură de constrângere şi un
mijloc de reeducare a condamnatului.
Scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de
noi infracţiuni.
Prin executarea pedepsei se urmăreşte
formarea unei atitudini corecte faţ ă de muncă, faţă
de ordinea de drept şi faţă de regulile de
convieţuire socială. Executarea pedepsei nu
trebuie să cauzeze suferinţ e fizice şi nici să
înjosească persoana condamnatului”

Legea nr. 254/19 iulie 2013 privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal (cu completările şi modificările ulterioare)
Scopul executarii pedepselor si a masurilor
privative de libertate Art. 3
(1) Scopul executarii pedepselor si a masurilor
educative privative de libertate este prevenirea
savarsirii de noi infractiuni.
(2) Prin executarea pedepselor si a masurilor educative
privative de libertate se urmareste formarea unei
atitudini corecte fata de ordinea de drept, fata de
regulile de convietuire sociala si fata de munca, in
vederea reintegrarii in societate a detinutilor sau
persoanelor internate.

Referințe – domeniul reintegrare socială
Legea nr. 254/19 iulie 2013 privind executarea pedepselor și a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal (cu completările şi modificările ulterioare);
Hotărârea Guvernului României nr. 157 din 10 Martie 2016
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse
de organele judiciare în cursul procesului penal (cu completările şi
modificările ulterioare);
Hotărârea Guvernului nr. 389/2015 privind aprobarea Strategiei

naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 20152019; ANEXA 1 –Plan Național de Implementare
Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1322/C/2017 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților și
programelor educative, de asistență psihologică și asistență socială din
locurile de deținere aflate în subordinea Administrației Naționale a
Penitenciarelor (cu completările şi modificările ulterioare);

Decizia nr.348/24.02.2016 privind Standardele de personal pe
domenii de activitate pentru penitenciare -Anexa 1-uși închise

Hotărârea Guvernului nr. 389/2015 privind
aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială

a persoanelor private de libertate
- ANEXA 1 –Plan Național de Implementare-

Strategia Naţională de Reintegrare Socială a
persoanelor private de libertate
Penitenciarul, al cărui scop declarat este acela de
reintegrare a deţinuţilor, nu funcţionează în afara unui
parteneriat solid cu societatea, iar sistemul penitenciar
românesc, integrat în sistemul penitenciar internaţional, are
propriile soluţii.

Strategia Naţională de Reintegrare Socială a
persoanelor private de libertate
Obiective strategice:
strategice
Obiectiv strategic I – DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII
INSTITUŢIONALE ÎN DOMENIUL REINTEGRĂRII
SOCIALE A PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE;
Obiectiv strategic II – DEZVOLTAREA
PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE ŞI DE ASISTENŢĂ
PSIHOSOCIALĂ ÎN SISTEMUL PENITENCIAR;
Obiectiv strategic III – FACILITAREA ASISTENŢEI
POSTDETENŢIE LA NIVEL SISTEMIC.

PENITENCIARUL IAȘI

Vă mulţumim!

