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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE CU PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE 

 
  Ediția a VIII-a a „Festivalului Multiart pentru Deținuți Dana 

Cenușă – Descătușare prin cultură” 9   2 
  Întâlnire de lucru 12 
  “Nu judeca!” – 10 octombrie – Ziua Mondială a Sănătății 

Mintale 12 
  Prevenirea delicvenței juvenile în penitenciar 13  6 
  Școala Altfel 13 
  De vorbă cu personalitățile locale 15 
  Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai instituțiilor publice și ai 

organizațiilor neguvernamentale locale care au ca obiect de 
activitate asistența persoanelor private de libertate 16 

  Împreună  împotriva violenței/Indiferența susține violența 17 
  Pelerinaj la Paraclisul din fosta Închisoare Pitești 17 
  Bune practici 18 

 
   

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE CĂTRE FUNCȚIONARII PUBLICI CU STATUT 

SPECIAL 

  Ecouri pozitive ale Conferinței Internaționale a Asociației Instituțiilor 

Corecționale și Penitenciare (ICPA) 2 

  Participarea reprezentantului Administrației Naționale a Penitenciarelor la 

Conferința “OPCAT 10 ani de prevenire a torturii. Activitatea domeniului 

privind prevenirea torturii în locurile de detenție în primii ani de exercitare 

a atribuțiilor de Mecanism Național de Prevenire” 3 

 Prevenirea Radicalizării în penitenciare – R2Pris  4 

  Modul de acțiune în caz de cutremur 5 

  Curs de formare profesională “Motivația actului infracțional – 

psihodiagnostic și prognostic proiectiv” 6  6 

  Job-shadowing în cadrul Proiectului Pact-FREE – „Parteneriat și colaborare 

transnațională pentru facilitarea reintegrării sociale a persoanelor pivate 

de libertate” 7 

  Reintegrarea socială a deținuților din perspectiva ecologiei umane 8   9 
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE CĂTRE FUNCȚIONARII PUBLICI CU 

STATUT SPECIAL 

Ecouri pozitive  ale Conferinței Internaționale a Asociației Instituțiilor 

Corecționale și Penitenciare (ICPA) 

În perioada 23 - 28 octombrie 2016, Administrația Națională a Penitenciarelor a găzduit cea de-a 18-
a Conferință Internațională a Asociației Instituțiilor Corecționale și Penitenciare (ICPA)- aceasta fiind cea mai 
mare organizație profesională ce reunește specialiști în domeniul corecțional și penitenciar din toată lumea. 

Tema Conferinței ICPA 2016- "Correctional Leadership – Engaging Hearts and Minds", a generat 
abordările cele mai recente în materie, în cadrul sesiunilor plenare și al atelierelor tematice. Vorbitorii au 
împărtășit participanților experiența, practicile și cunoștințele lor și au prezentat soluții inovatoare pentru 
problemele cu care se confruntă. 

La Conferință au participat aproximativ 450 de delegați din peste 75 de țări, profesioniști din mediul 
corecțional, academic și experți în tehnologie din mediul privat. Conferința ICPA se organizează anual pe câte 
un continent; în 2015 a avut loc în Melbourne, Australia, iar anul viitor se va desfășura în Londra, Marea 
Britanie. 

Temele Conferinței, discuțiile și rezultatele acesteia au fost expuse pe larg în buletinul informativ lunar al 
Asociației Instituțiilor Corecționale și Penitenciare (ICPA), care a apreciat că organizarea realizată de 
Administrația Națională a Penitenciarelor din România a depășit așteptările tuturor. 

De asemenea, Buletinul informativ al ICPA cuprinde un vast articol privind istoria Penitenciarului 
București – Jilava. 

 
 

 

 

 

 

 

În perioada 23 - 28 
octombrie 2016, 

Administrația Națională 
a Penitenciarelor a 

găzduit cea de-a 18-a 
Conferință 
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Sursa foto: http://icpa.ca/wp-
content/uploads/2016/11/PRE-CON-AUDIENCE.jpg 
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Participarea reprezentantului Administrației Naționale a Penitenciarelor la 

Conferința “OPCAT 10 ani de prevenire a torturii. Activitatea domeniului privind 

prevenirea torturii în locurile de detenție în primii ani de exercitare a atribuțiilor 

de Mecanism Național de Prevenire” 

 
            Directorul Direcției Reintegrare Socială, din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, 

doamna comisar șef de penitenciare Ioana Mihaela Morar a participat la conferința cu tema OPCAT- 10 ani de 
prevenire a torturii. Activitatea domeniului privind prevenirea torturii în locurile de detenție în primii ani 
de exercitare a atribuțiilor de Mecanism Național de Prevenire, care a avut loc la Sala Drepturilor Omului a 
Palatului Parlamentului, în data de 9 noiembrie 2016. 

Evenimentul a fost organizat de Instituția Avocatului Poporului- Domeniul privind prevenirea torturii și a 
altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenție și a reunit 
reprezentanți ai autorităților care au în subordine locuri de detenție, ai asociațiilor profesionale (medici, 
psihologi, asistenți sociali, sociologi), precum și ai organizațiilor non- guvernamentale care desfășoară activități 
în domeniu. 

În cadrul conferinței au fost abordate teme de interes, precum: Colaborarea Domeniului privind 
prevenirea torturii în locurile de detenție cu autoritățile publice, asociațiile profesionale și societatea civilă, Rolul 
autorităților publice în implementarea recomandărilor formulate de Avocatul Poporului, precum și exemple de 
bune practici în domeniu.  
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Prevenirea Radicalizării în penitenciare – R2Pris 
 
 
În perioada 07 – 09 noiembrie 2016, la Lillestrom, în Norvegia, s-a desfășurat cea de a III-a întâlnire de 

management a proiectului Prevenirea Radicalizării în Penitenciare (R2Pris).   
Activitatea s-a derulat pe parcursul a două zile, fiind organizată la sediile Penitenciarului Halden și 

Directoratului pentru Servicii Corecționale, participând delegații ale partenerilor: Administrația Penitenciarelor 
din Turcia, Administrația Penitenciarelor Belgia, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Beira Interior 
din Portugalia, Europris, ICPA și Innovative Prison Systems Portugalia.  

Subiectele abordate au vizat atât aspecte tehnice ale implementării proiectului, cât și analiza livrabilelor 
dezvoltate în cadrul parteneriatului: Analiza situației actuale și designul metodologic privind (de) radicalizarea în 
penitenciare și Instrumentul de evaluare a riscului de radicalizare.  

Proiectul Prevenirea Radicalizării în penitenciare – R2Pris este finanțat în cadrul programului Erasmus+ 
2015, Key Action 2 – Cooperare și Inovare pentru schimbul de bune practici, implementat în perioada 01 
septembrie 2015 -31 august 2018 și vizează reducerea extremismului și radicalizării în mediul penitenciar, prin 
dezvoltarea competențelor personalului de a identifica, raporta și interpreta semnele de radicalizare și de a 
acționa în mod corespunzător.  
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Modul de acțiune în caz de cutremur 

 

În data de 11 noiembrie 2016, începând cu ora 14.00, 
la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor a avut 
loc activitatea de pregătire a cadrelor din aparatul central, cu 
tema Modul de acțiune în caz de cutremur. Evenimentul s-a 
bucurat de prezența domnului ing. dr. Emil - Sever 
Georgescu, expert în construcții și seismologie, șef al Diviziei 
de diseminare a cunoștințelor de inginerie seismică și 
pregătire a locuitorilor pentru prevenirea dezastrelor, în 
cadrul Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic. 

Prin organizarea acestei activități, s-a urmărit 
instruirea, în cadru organizat, a personalului de penitenciare 
cu privire la cunoașterea modului de comportare în cazul 
producerii unui seism. 

Acțiunea s-a finalizat cu un exercițiu practic de 
evacuare în caz de cutremur, la care au participat angajați ai 
Administrației Naționale a Penitenciarelor și ai 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dealul 
Spirii București-Ilfov.  
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Curs de formare profesională „Motivația actului infracțional - psihodiagnostic și 

prognostic proiectiv” 

Penitenciarul Vaslui, în colaborare cu  Asociația Szondi din România și Filiala Bârlad a Colegiului  
Psihologilor  din România a organizat, în data de 11 noiembrie 2016, la clubul din incinta unităţii, workshop-ul 
cu tema Motivația actului infracțional. Psihodiagnostic și pronostic proiectiv.  

Evenimentul, o provocare în ceea ce privește formarea profesională continuă a specialiștilor din 
domeniul psihologiei, a presupus susținerea unui curs de formare profesională de către domnul Florin 
ROVENȚA, formator principal, președinte al Asociației Szondi din România.  

 Prezentarea a vizat activități specifice domeniului 
intervenției psihologice la persoanele private de libertate fiind 
urmat de o dezbatere - analiză pe caz (o persoană condamnată, 
23 ani omor, aflată în ultima parte a executării pedepsei) care a 
generat un dialog nemijlocit între cei peste 45 participanți, 
psihologii din unitățile din sistemul penitenciar, regiunea NE, și 
invitați - specialiști din domeniul psihologiei, psihologiei judiciare, 
poliției judiciare, învățământului, avocați și din zona magistraturii, 
probațiunii, apărării, securității naționale și ordinii publice, care au 
competențe instituționale și care și-au manifestat disponibilitatea 
pentru recuperarea acestor persoane. 

Au fost vizate cazuri clinic judiciare controversate, prin care 
s–a urmărit familiarizarea, însușirea și utilizarea corectă a 
limbajului specific principalelor tehnici proiective și traducerea 
rezultatelor, a concluziilor în terminologia de specialitate 
domeniului juridic. Totodată, cursul și-a propus să aprofundeze 
cunoașterea subiectului supus actului de evaluare clinică/expertiză 
psihologică în diverse. Ipostaze. 

Prin desfăşurarea unor astfel de activităţi, avem 
convingerea că putem contribui la  o comunitate mai sigură, iar 
infracţionalitatea poate fi redusă semnificativ doar dacă oamenii, 
organizaţiile  şi instituţiile colaborează pentru interesul general al 
societăţii. 
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Job - shadowing în cadrul Proiectului „Pact – FREE -                                           

Parteneriat și colaborare transnațională pentru facilitarea reintegrării sociale a 

persoanelor private de libertate” 

În perioada 14 - 19 noiembrie 2016, cinci reprezentanți ai Penitenciarului Baia Mare au participat la 
cea de-a doua vizită transnațională de tip job - shadowing în cadrul unui proiect de schimb de experiență între 
unitatea de detenție românească și Penitenciarul Stavanger, în Norvegia.  

Proiectul cu titlul „Pact – FREE - Parteneriat și colaborare 
transnațională pentru facilitarea reintegrării sociale a persoanelor 
private de libertate” este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 
2009-2014, în cadrul Programului de finanțare  RO18  „Întărirea 
capacității și cooperare instituțională”. 

Scopul vizitei a fost acela de a permite participanților să 
experimenteze modul de acțiune din sistemul penitenciar din Norvegia 
și să asigure dezvoltarea unor noi deprinderi de lucru. Experiența de 
lucru efectiv cu deținuții în Norvegia a fost surprinsă în raportul final 
ce a fost transmis tuturor penitenciarelor din România. 
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Reintegrarea socială a deţinuţilor din perspectiva ecologiei umane  

În perioada 8-10 noiembrie 2016, la Cluj -Napoca, o grupă formată din 12 angajaţi ai Penitenciarelor 
Arad, Gherla, Oradea, Satu Mare, Timişoara şi Târgu Mureş a participat la un workshop în cadrul proiectului 
„Formarea profesională în teoria ecologiei umane, precum şi în teoria şi metoda terapiei Gestalt, a personalului 
din sistemul penitenciar românesc din cadrul departamentelor de reintegrare şi din secţia penitenciară Chilia”. 

De asemenea, în perioada 21-23 noiembrie 2016, la Bucureşti, o grupă formată din 12 angajaţi ai 
penitenciarelor Bacău, Târgu Jiu, Pelendava, Miercurea Ciuc, Tulcea, Codlea, Brăila, Poarta Albă, 
Focşani, Slobozia, Târgu Mureş şi Târgşor a participat la ultimul workshop organizat în cadrul aceluiași 
proiect 

Vorkshop–urile au fost derulate sub îndrumarea trainerilor Andreea Cătălina Cana - ofiţer la 
Penitenciarul Jilava şi Arne Kvernvik Nilsen - fostul guvernator al Penitenciarului Bastøy din Norvegia, primul 
penitenciar din lume dezvoltat pe principiile ecologiei umane şi ce s-a evidenţiat printr-o rată foarte scăzută a 
recidivei. 

Activitățile şi-au propus să ofere experţilor din cadrul serviciilor de reintegrare din penitenciarele 
românești o nouă abordare privind lucrul cu deţinuţii, bazată pe conceptul de ecologie umană. Astfel, aceştia au 
aflat mai multe detalii privind construirea unui sistem de detenție ecologic, particularitățile unui penitenciar 
dezvoltat pe principiile ecologiei umane şi au avut drept studii de caz Penitenciarul Bastøy şi „eco-laboratorul de 
reintegrare socială” de pe grindul Tătaru. 

 Proiectul „Formarea profesională în teoria ecologiei umane, precum şi în teoria şi metoda terapiei 
Gestalt, a personalului din sistemul penitenciar românesc din cadrul departamentelor de reintegrare şi din 
secţia penitenciară Chilia” este derulat de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în calitate de 
promotor de proiect, în parteneriat cu Kriminalomsorgen-Region Sør (Serviciile Penitenciare din Regiunea de 
Sud, Norvegia) şi este finanţat din Fondul Bilateral al Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014. 
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE CU PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE 

 

Ediţia a VIII-a a Festivalului Multiart pentru Deţinuţi                                               

„Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură” 
 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor a organizat, în perioada 23 - 

24 noiembrie 2016, ediţia a VIII-a a Festivalului Multiart pentru Deţinuţi „Dana 
Cenuşă - Descătuşare prin cultură”, care a fost inclusă ca secţiune distinctă 
în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de 
Teatrul Nottara din Bucureşti. 

La ediţia din acest an a Festivalului, juriul de specialitate, alcătuit din 
reprezentanţi ai administraţiei centrale şi ai Teatrului Nottara, a selecţionat 
piesele de teatru ale următoarelor unităţi penitenciare: Galaţi, Gherla şi 
Timişoara (care au susţinut spectacolele în data de 23 noiembrie), 
respectiv Codlea şi Bucureşti-Rahova (care au susținut spectacolele în data 
de 24 noiembrie). 

Prima seară a Festivalului Dana Cenușă - Descătușare prin cultură a 
debutat cu festivitatea de premiere a concursului național Creație și penitență. 
Câștigătorii au primit distincțiile de la poetul Dan Mircea Cipariu, vechi și prețuit 
colaborator al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Cinci dintre poeziile premiate în cadrul concursului 
au fost recitate pe scenă de înșiși creatorii lor. 
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noiembrie 2016, ediţia a 
VIII-a a Festivalului 

Multiart pentru Deţinuţi 
„Dana Cenuşă - 

Descătuşare prin 
cultură”, care a 
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La spectacolele jucate pe scena Teatrului Nottara a fost prezentă și doamna Raluca Alexandra Prună, 
ministrul justiției. 

Regizorii celor trei piese de teatru prezentate în prima seară a festivalului (Sectorul S - Penitenciarul 
Galați, Selfie - Penitenciarul Gherla și Păcălici - Penitenciarul Timișoara), poetul Dan Mircea Cipariu și 
doamna Marinela Țepuș, directorul Teatrului Nottara au fost premiați de directorul general al Administrației 
Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar șef de penitenciare Marius Vulpe. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Începând cu anul 2014, Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor a organizat, în prima zi de festival, un moment festiv, de 
recunoaştere a unui model de bună practică, reprezentat de activitatea 
unei organizaţii nonguvernamentale, prin implicarea în diferite acţiuni de 
sprijinire a persoanelor private de libertate şi, în general, a procesului de 
reintegrare socială a acestora. Astfel, la ediţia din acest an, aprecierile 
au fost adresate Asociaţiei Alternative Sociale, prin președintele 
acesteia, domnul Cătălin Luca. 
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Cea de-a doua seară a Festivalului Dana Cenușă – Descătușare prin cultură a continuat cu prezentarea 
pieselor Zece negri mititei și Romulus cel Mare, spectacole puse în scenă de actori-deținuți de la Penitenciarul 
Codlea, respectiv Penitenciarul București-Rahova. 

În deschiderea evenimentului, regizorii celor două piese au fost premiați de către doamna comisar șef 
de penitenciare Ioana Mihaela Morar, directorul Direcției Reintegrare Socială. 

Evoluțiile actorilor și calitatea celor cinci spectacole au  fost apreciate de către juriul  de specialitate 
format din Mircea M. Ionescu, Andreea Bârsan, Pompilius Onofrei, Ioana Mihaela Morar și Andreea Neagoe, 
care a decis să acorde premiul pentru regie doamnei Andreea Iacob, pentru spectacolul Selfie, susținut de 
Penitenciarul Gherla și domnului Gabriel Cristea, pentru spectacolul Zece negri mititei, prezentat de 
Penitenciarul Codlea. Premiul pentru spectacol a fost acordat Penitenciarului București-Rahova, pentru 
piesa Romulus cel Mare, în regia lui Iulian Gliță și Penitenciarului Codlea, pentru piesa Zece negri mititei, în 
regia lui Gabriel Costea. Premiile au fost înmânate de către doamna Andreea Bârsan și domnul Mircea M. 
Ionescu. 

 

 
 

Cu această ocazie, Administrația Națională a Penitenciarelor adresează mulţumiri pentru efortul depus, 
tuturor celor care au contribuit la această reuşită (personal reintegrare, personal siguranța deținerii și 
regim penitenciar și personal administrativ) şi felicităm unitățile participante pentru prestaţia avută în 

cadrul spectacolului. 
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Întâlnire de lucru 
 
În contextul derulării proiectului ”Consolidarea capacității Penitenciarului pentru  minori și tineri 

Bacău de a respecta instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului”, accesat prin 
Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, s-a desfăşurat, în perioada 01-04 noiembrie 2016, la București, 
sesiunea de instruire a personalului, organizată în cadrul Componentei 3 – Îmbunătăţirea competenţelor 
profesionale şi a cunoştinţelor personalului din cadrul penitenciarului ce lucrează cu minorii şi tinerii deţinuţi, 
Activitatea 3.2. Organizarea sesiunilor de instruire şi a vizitelor de studiu pentru personalul din cadrul 
penitenciarului ce lucrează cu minori şi tineri deţinuţi.   Activitatea de instruire este consecutivă vizitelor de 
studiu desfăşurate în Norvegia, la care au participat 40 persoane, care lucrează cu minorii şi tinerii privaţi de 
libertate.  

 

 

 

 

„Nu judeca!” 

10 octombrie - Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale 
 

În perioada 31octombrie – 11 noiembrie 2016, la nivelul Penitenciarului Mioveni s-a desfășurat, cu 
ocazia Zile Naționale a Sănătății Mintale, Proiectul ”Nu judeca!”. 

Evenimentul a vizat creşterea gradului de conştientizare, de către personal şi deţinuţi, a faptului că unii 
dintre semenii noştri se confruntă cu probleme de sănătate mintală şi că, deseori, solidaritatea şi sprijinul oferit 
de cei din jur contribuie la depăşirea acestora. 

Obiectivele generale ale activităţii sus menţionate au fost: 

 informarea deţinuţilor cu privire la semnificaţia Zilei Mondiale a Sănătăţii Mintale şi la principalele 
caracteristici ale bolilor de natură psihică; 

 conştientizarea, de către deţinuţi, a faptului că semenii noştri trec prin perioade existenţiale dificile şi 
au nevoie de susţinere din partea celor din jur. 

Scopul proiectului a fost destigmatizarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală, schimbarea 
prejudecăţilor şi combaterea discriminării vizavi de bolile psihice, conştientizarea importanţei prevenirii acestora 
şi diminuarea marginalizării persoanelor bolnave. 

  

În perioada 01-04 
noiembrie 2016, la 

București, s-a 
desfășurat sesiunea de 
instruire a personalului, 
ce lucrează cu minori şi 

tineri deţinuţi    

În perioada  

31 octombrie –             

11 noiembrie 2016, la 

nivelul Penitenciarului 

Mioveni s-a desfășurat, 

cu ocazia Zile Naționale 

a Sănătății Mintale, 

Proiectul ”Nu judeca!” 
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Prevenirea delincvenței juvenile în penitenciar 
 
În data de 11 noiembrie 2016, în Penitenciarul Codlea s-a desfășurat o activitate de prevenire a 

delincvenței juvenile, la care au participat opt copii de la Centrul ,,Sf. Stelian” Ghimbav si trei profesori.  
Elevii au fost informați cu privire la cele mai comune infracțiuni săvârșite de elevi sau împotriva lor. De 

asemenea, acestora li s-au prezentat metode prin care se pot feri să devină victime ale infracțiunilor.  
Deținuții participanţi la activitate au povestit despre modul in care ajungi sa săvârșești infracțiuni, pentru 

ca elevii să se ferească de mediile și factorii determinanți. În plus, au prezentat ce înseamnă viața în condiții de 
detenție și lucrurile importante pe care le pierzi o dată cu condamnarea.  

 

ȘCOALA ALTFEL 

Penitenciarul Mioveni 
 
În perioada 21- 24 noiembrie 2016, peste 100 de elevi din trei licee argeşene  au desfășurat activități în 

cadrul săptămânii Școala altfel la Penitenciarul Mioveni, alături de profesorii însoţitori și de personalul 
sectorului Reintegrare Socială. 

Astfel, în perioada menţionată, liceeni ai claselor a XI-a şi a XII-a din cadrul Liceului Teoretic Iulia 
Zamfirescu din Mioveni, Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși din Pitești și Liceului Teoretic Ion Cantacuzino 
Pitești au petrecut o parte din zi în penitenciar, timp în care li s-au prezentat condiţiile de detenţie asigurate 
persoanelor private de libertate (camere de deţinere, cluburi de desfăşurare a activităţilor, terenuri de sport, săli 
de clasă), precum şi activităţile  de educaţie şi asistenţă psihosocială desfăşurate cu persoanele private de 
libertate în timpul executării pedepsei cu închisoarea. 

La finalul activităţii, elevii au luat parte la o dezbatere în cadrul  programului Să învățăm din 
exemple,  program conceput şi desfăşurat de Penitenciarul Mioveni.  Activitatea a constat în discuţii cu 
persoane private de libertate pe teme legate de delincvenţa juvenilă şi 
a avut ca principal obiectiv analizarea consecinţelor  negative şi a 
pierderilor în plan social şi familial ce decurg din comiterea unei fapte 
penale şi privarea de libertate.  

Scopul acestor activități a fost, pe de o parte, de a informa 
elevii asupra aspectelor legislative ce ţin de 
infracţionalitate,conştientizarea consecinţelor pe care le implică 
aceasta, în sensul descurajării încălcării legii iar, pe de altă parte, 
înlăturarea prejudecăţilor faţă de persoanele care au executat pedepse 
cu închisoarea şi înţelegerea penitenciarului ca instituţie cu rol de 
partener social în slujba comunităţii. 

 

În data de 
 11 noiembrie 2016, în 

Penitenciarul Codlea s-
a desfășurat o 

activitate de prevenire 
a delincvenței juvenile 

la care au participat opt 
copii de la Centrul ,,Sf. 
Stelian” Ghimbav si trei 

profesori 

În perioada 21- 24 
noiembrie 2016, peste 

100 de elevi din trei 
licee argeşene  au 

desfășurat activități în 
cadrul săptămânii 

Școala altfel la 
Penitenciarul Mioveni, 

alături de profesorii 
însoţitori și de 

personalul sectorului 
Reintegrare Socială 
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Penitenciarul Iași 
 
În perioada 22 – 24 noiembrie 2016, cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale nr. 41 din incinta 

Penitenciarului Iaşi au susţinut programul educativ Şcoala altfel la care au participat deţinuţi care 
urmează cursurile de şcolarizare, alături de elevii şi cadrele didactice din cadrul instituţiilor partenere 
care au susţinut proiectele în cadrul acestui program, respectiv:  Colegiul Tehnic Ion Holban, Liceul 
Tehnologic Ionel Teodoreanu, Colegiul de Arte Octav Băncilă şi Colegiul I.C. Ștefănescu, Iași. 

Întâlnirile interactive organizate în acest sens între deținuți şi elevi vor au avut ea diverse 
subiecte de interes comun, precum: Comunicarea non-violentă, Fii inteligent! Tu alegi cum vrei să 
trăiești, Terapie în culori de toamnă sau Violența din grupul meu şi au venit în întâmpinarea tinerilor 
din comunitate, în încercarea de a-i responsabiliza față de propriile acțiuni care pot, la un moment dat, 
să vină în conflict cu legea și de a desființa barierele pe care deținuții odată eliberați le întâmpină în 
comunitatea în care ar trebui să se reintegreze. 

Prin stimularea creativității, dialogului, comunicării și cultivării emoției estetice se urmăreşte 
recuperarea unor atribute ale umanității care să se constituie în premise pentru reintegrarea socială a 
persoanelor private de libertate: ameliorarea efectelor încarcerării asupra echilibrului psihic, 
compensarea unor carențe educaționale, dezvoltarea stimei de sine, stimularea motivației pentru o 
dezvoltare personală dezirabilă pentru comunitate. 

Pentru elevii din cadrul instituţiilor partenere, vizita în penitenciar poate constitui un prilej de a 
cunoaște problematica cu care se confruntă deţinuţii după punerea în libertate, consecințele nefaste 
ale lipsei de educație, ale abandonului școlar și ale încălcării legilor. Acestea ar putea să ofere un 
punct de plecare pentru reevaluarea propriei conduite și pentru aprecierea oportunităților pe care le 
oferă școala și familia.  

     Sistemul penitenciar, prin intermediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi 
unităţile din teritoriu, îndeplineşte o misiune socială necesară, derivată din nevoia de a trăi într-o lume 
mai bună şi mai sigură. La îndeplinirea acestui deziderat contribuie şi suita de activităţi sus 
menţionate, care contribuie la reducerea efectelor negative cauzate de privarea de libertate, 
menţinând o legătură activă cu societatea. 
  

În perioada 22 – 24 
noiembrie 2016, cadrele 

didactice ale Şcolii 
Gimnaziale nr. 41 din 

incinta Penitenciarului 
Iaşi au susţinut 

programul educativ 
Şcoala altfel 
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De vorbă cu personalitățile locale 
 
Continuând seria demersurilor inițiate, în anul 2012, de Direcția de Reintegrare Socială din 

Administrația Națională a Penitenciarelor, în data de 24 noiembrie, la Biblioteca Județeană Nicolae 
Milescu Spătarul Vaslui, Serviciul Educaţie şi Asistenţă Psihosocială din Penitenciarul Vaslui a 
desfășurat întâlnirea semestrială De vorbă cu personalităţile locale.  Invitat  special pentru această 
întâlnire a fost d-l Valentin Darie, membru al grupului umoristic Divertis care, prin aspectele de viață 
evocate, s-a constituit în sursă de inspirație pentru cei prezenți și într-un model de viață pentru cei 13 
deținuți participanți la activitate. Întâlnirea a fost una non-formală, presărată cu momente demne de un 
umorist celebru, dezvăluiri din culisele filmărilor și a spectacolelor, curiozități, dar și amintiri 
emoționante. 

Ieșirea în comunitate a persoanelor private de libertate, pentru astfel de întâlniri, reprezintă o 
diversificare a activităţilor derulate în detenţie și valorificarea experienţei de viaţă și a modelelor de 
reuşită în plan social a unor personalităţi recunoscute în plan local. 

Prin astfel de acțiuni, se urmărește promovarea adevăratelor valori sociale şi umane, precum 
dorinţa de cunoaştere şi perfecţionare, munca, studiul, perseverenţa, corectitudinea şi pasiunea. 

Contactul nemijlocit cu aceste personalități care, prin  efort propriu susţinut, au obţinut 
recunoaşterea colectivităţii, precum şi prezentarea directă a unor aspecte de viaţă care le-au marcat 
acestora existenţa, pot constitui subiecte de reflecţie şi pot canaliza resursele individuale ale celor 
prezenţi în scopul adoptării unor conduite acceptate din punct de vedere social. 

 

 

           

 

 

 
 

 

 
  

Direcția de Reintegrare 
Socială din 

Administrația Națională 
a Penitenciarelor, în 

data de 24 noiembrie, la 
Biblioteca Județeană 

Nicolae Milescu 
Spătarul Vaslui, 

Serviciul Educaţie şi 
Asistenţă Psihosocială 
din Penitenciarul Vaslui 
a desfășurat întâlnirea 
semestrială De vorbă 

cu personalităţile locale   
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Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai instituțiilor publice și ai organizațiilor 

neguvernamentale locale care au ca obiect de activitate asistența persoanelor 

private de libertate 
 

  În data de 25 noiembrie 2016, la Biblioteca 
Județeană Argeș Dinicu Golescu din Pitești,  s-a 
desfășurat întâlnirea de lucru cu reprezentanții 
instituțiilor publice și ai organizațiilor 
neguvernamentale care au ca obiect de activitate 
asistența persoanelor private de libertate.    

Prin activitatea organizată, s-a urmărit 
consolidarea cadrului de lucru comun între specialiștii 
sectorului reintegrare socială de la nivelul unității și 
colaboratorii externi implicați în derularea activităților 
de reintegrare socială, în vederea creșterii șanselor 
de incluziune socială a persoanelor care execută 
sancțiuni privative de libertate.  

Au răspuns invitației adresate și au participat la activitate reprezentanți ai Bisericii Evanghelice, 
Asociației Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, Școlii Gimnaziale George Topârceanu, Bibliotecii 
Județene Argeș, Direcției de Sănătate Publică Argeș, Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Argeș, Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al județului Argeș.  

În cadrul întâlnirii, au fost abordate următoarele teme de discuție:  
- Principalele activități de reintegrare socială derulate în cadrul protocoalelor de colaborare 

pe parcursul anului 2016;  
- Prezentarea noutăților legislative privind reintegrarea socială a persoanelor aflate în 

custodia penitenciarelor; 
- Diseminarea rezultatelor proiectului Erasmus+ ”Formare de formatori în mediul 

penitenciar”.  
A fost subliniată importanța suportului acordat de reprezentanții comunității în vederea 

eficientizării activităților de reintegrare socială destinate persoanelor aflate în detenție.  
Pe parcursul discuțiilor, invitații au apreciat deschiderea și profesionalismul manifestate pe 

parcursul activităților organizate și și-au exprimat deschiderea pentru continuarea colaborărilor și 
diversificarea activităților desfășurate.  

De asemenea, s-au stabilit obiective de lucru comune pentru perioada următoare și au fost 
propuse activități ce urmează a fi implementate pe parcursul anului 2017.  

 

În data de 25 noiembrie 
2016, la Biblioteca 
Județeană Argeș 

Dinicu Golescu din 
Pitești,  s-a desfășurat 
întâlnirea de lucru cu 

reprezentanții 
instituțiilor publice și ai 

organizațiilor 
neguvernamentale care 

au ca obiect de 
activitate asistența 

persoanelor private de 
libertate 
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Împreună Împotriva Violenței/ Indiferența Susține Violența 

Marţi, 29 noiembrie 2016, personalul Serviciului de Asistență Psihosocială din cadrul 
Penitenciarului Iaşi a participat, la sediul Liceului Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi, în 
cadrul proiectului educativ Împreună Împotriva Violenței/ Indiferența Susține Violența, destinat elevilor 
implicaţi în proiect (de la Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări  Iaşi şi de la școlile şi 
instituţiile partenere),  cadrelor  didactice, diriginţilor, cât şi familiilor elevilor. 

Demersul educativ este structurat sub forma unor informări şi dezbateri cu scopul conştientizării, 
de către aceştia, a efectelor comportamentului agresiv, a gravităţii violenţei domestice, şcolare şi chiar 
comunitare. 

 Prin susţinerea acestui gen de activităţi se doreşte reconsiderarea atitudinii participanţilor faţă de 
sine, fată de cei din jurul lor şi faţă de valoarea fiinţei umane în general, întărind convingerea că orice 
formă de violenţă lezează dezvoltarea armonioasă a elevilor, a tinerilor în general. 

Având în vedere motivaţia că violenţa este una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor 
omului, în fiecare colţ al lumii, iar efectul este considerat a fi un act criminal şi un fapt inacceptabil, 
susţinerea unor astfel de proiecte este salutară în dezvoltarea personalităţii umane, în sensul 
reorientării şi conştientizării, de către participanţii la activitate, a gravităţii acestor manifestări şi a 
repercusiunilor faptelor reprobabile. 

 

Pelerinaj la Paraclisul din fosta Închisoare Piteşti 

 
În data de 26 noiembrie 2016, s-a desfășurat pelerinajul la Paraclisul fostei Închisori Pitești, 

eveniment la care au participat deținuții din regimul semideschis care și-au manifestat această dorință.  
Această activitate a avut drept scop exersarea, de către persoanele private de libertate, în afara 

spaţiului carceral, a unei conduite care să faciliteze dezvoltarea personală şi reintegrarea socială. De 
asemenea, au fost avute în vedere următoarele obiective: 

- înţelegerea utilităţii obiectelor de cult pentru a le putea cinsti cu respectul cuvenit; 
- reducerea diferenţelor dintre viaţa de detenţie şi lumea exterioară; 
- creşterea gradului de cultură generală şi religioasă. 
 

  

26 noiembrie 2016, s-a 
desfășurat pelerinajul 

la Paraclisul fostei 

Închisori Pitești 

Marţi, 29 noiembrie 
2016, personalul 

Serviciului de Asistență 
Psihosocială din cadrul 

Penitenciarului Iaşi a 
participat, la sediul 

Liceului Tehnologic de 
Mecatronică şi 

Automatizări Iaşi, în 
cadrul proiectului 
educativ Împreună 
Împotriva Violenței/ 
Indiferența Susține 
Violența, destinat 

elevilor implicaţi în 

proiect 
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Având în vedere că unul dintre obiectivele sectorului reintegrare 
socială din cadrul Penitenciarului Mioveni îl constituite diversificarea 
ofertei activităților de educație și asistență psihosocială, pentru a 
răspunde unei palete cât mai variate de nevoi identificate la nivelul 
populației custodiate, pe de o parte și, având în vedere valențele-

formativ educative ale sportului,  pe de altă parte,  în data de 21 octombrie 2016, în incinta sălii de 
sport și a terenului de fotbal din cadrul Liceului tehnologic Construcții de Mașini din orașul Mioveni, s-a 
desfășurat a treia ediție a competiției sportive intitulată generic Olimpiada persoanelor private de 
libertate. 

Activitatea a urmărit încurajarea afirmării deţinuţilor 
în domeniul sportiv şi participarea acestora la activităţi, 
care să contribuie la dezvoltarea și antrenarea unor abilități 
și deprinderi necesare reintegrării sociale, precum și la 
sensibilizarea opiniei publice cu privire la importanţa 
implicării în activităţi care vizează reintegrarea socială a 
persoanelor private de libertate. 

Evenimentul a fost organizat de Penitenciarul 
Mioveni, în parteneriat cu Centrul Cultural Mioveni, Clubul 
Sportiv Dacia Mioveni, Clubul Sportiv Darts Mioveni, Liceul 
Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni și Asociația 
“Sfinții Spiridon și Irina”. 

  La activitate au participat 99 de persoane aflate în custodia Penitenciarelor Mioveni, 
București-Jilava, București-Rahova, Craiova, Drobeta Turnu-Severin, Focșani, Găești, 
Mărgineni, Ploiești, Târgu-Jiu, Timișoara, precum și din Centrul de Detenție Craiova.  

Au fost organizate competiții la trei discipline sportive: fotbal, darts și tenis de masă. De 
asemenea, o secțiune a activității a vizat prezentarea unei expoziții  cu obiecte artizanale 
confecționate în cadrul atelierelor ocupaționale, de către deținuți aflați în custodia Penitenciarelor  
București-Jilava, București-Rahova, Mioveni și Târgu-Jiu.  
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Toți participanții au adoptat un comportament adecvat pe parcursul desfășurării evenimentului, 
remarcându-se prin atitudine pozitivă, sportivitate, fair–play, respect pentru sport şi pentru 
reprezentanții societăţii civile. 

  
La finalul competiției, s-au acordat premii, cupe și diplome, iar prin intermediul purtătorului de 

cuvânt al unităţii, evenimentul a fost reflectat în mass – media locală, contribuind astfel la 
sensibilizarea opiniei publice cu privire la rolul activităților de reintegrare socială a persoanelor private 
de libertate. 

 
Felicităm atât organizatorii evenimentului, cât şi colegii din unităţi, pentru interesul manifestat 

și participarea la activităţile derulate în cadrul Competiției! 
 
 
 
 
 

 
 


