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Proiectul Sprijin educațional european pentru ofițerii de penitenciar care 

interacționează în contextul învățării în penitenciare cu femei și membrii ai 

minorităților etnice (EESPIP) este cofinanțat prin intermediul Proiectului Erasmus+ 

Project și al Agenției Naționale FR01, sub coordonarea Institut Saumurois de la 

Communication, în cooperare cu parteneri din România (CPIP), Spania (DEFOIN), 

Polonia (ARID), și Portugalia (Aproximar). Proiectul nostru urmărește să ofere 

personalului oportunități de învățare legate de dezvoltarea profesională într-un 

mediu care nu este asociat cu învățarea: penitenciarul. 

EESPIP creează conținut și activități care urmează să fie livrate ofițerilor de 

penitenciar în vederea continuării formării profesionale a acestora, în legătură 

cu mediul lor profesional. Raționamentul din spatele acestui proiect se referă la 

importanța relațiilor umane în conturarea unei cariere de învățare. Noi punem 

accentul pe înțelegerea impactului personalului din penitenciare care nu este 

implicat în actul educațional asupra experienței de învățare a deținuților.

Pentru mai multe informații despre proiect și pentru versiunea integrală  

a rapoartelor asupra Modulelor, consultați website-ul nostru www.eespip.eu 

Ultimul Modul al proiectului (Rezultatul Intelectual 5) este axat pe analizarea 

principalelor caracteristici care susțin consolidarea structurală a sistemului 

educațional în penitenciare în fiecare țară parteneră și la nivel european. În acest 

scop, a întreprins ă serie de cercetări și au preluat date din rapoartele europene și 

din interviurile și Focus Grupurile realizate pe parcursul proiectului în toate țările 

partenere. De asemenea, partenerii au întreprins o cercetare la nivel național 

asupra unor date specifice solicitate de Defoin pentru elaborarea acestui modul.  

1. Prezentarea EESPIP

http://www.eespip.eu
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„Leadership-ul este necesar în rândul autorilor de politici și al practicienilor pentru dezvoltarea 

unei discuții publice despre penitenciare ca serviciu public principal care ne deservește pe toți, 

nu numai victimele și autorii infracțiunilor. Acesta necesită o dezbatere mai deschisă și mai onestă 

despre scopul fundamental al penitenciarelor și despre opțiunile de politici disponibile, precum 

și dovezi mai clare și mai solide despre ceea ce funcționează și de ce  (O´Brien, 2010, pagina 17).

Acesta este contextul modulului pe care îl vom elabora pentru directorii de penitenciare. Modulul 

urmărește să aducă în atenție faptul că implicarea mai aprofundată a utilizatorilor în livrarea 

și proiectarea serviciilor pentru penitenciare este probabil să conducă la o eficiență sporită 

și să completeze programele de reabilitare menite să dezvolte abilitățile non-tehnice (soft 

skills) transversale și să crească gradul de responsabilitate personală în rândul directorilor de 

penitenciare.  

Aceasta este situația educației din penitenciare. Vom aduce în discuție cadrul de desfășurare 

dificil: supraaglomerarea, deținuții cu nevoi și considerații speciale, deficitul de personal.  Vom 

scoate la lumină dihotomia tăcută, dar prezentă în permanență: furnizorii de servicii de învățare 

și de dezvoltare a abilităților tind să privească deținuții din punct de vedere al potențialului lor, în 

timp ce conducătorii de penitenciare trebuie să se confrunte mai direct cu siguranța și securitatea 

publică. 

Directorii, ofițerii și managerii din penitenciare joacă un rol esențial în configurarea accesului 

deținuților la învățare și a nivelului de importanță acordată acestui subiect în orice instituție 

corespunzătoare. Ofițerii de penitenciare reprezintă cel mai mare grup de personal și au cel mai 

mult contact cu deținuții. În cadrul sistemului penitenciar există o preocupare legată de faptul 

că există prea puțini ofițeri de penitenciare pentru a asigura siguranța deținuților și securitatea 

instituțiilor, și cu atât mai puțin pentru a se implica în asigurarea reabilitării și a sprijinului/

consolidării curbelor de învățare. 

Ultimul Modul al proiectului (Rezultatul Intelectual 5) este axat pe analizarea principalelor 

caracteristici care ar putea sprijini consolidarea structurală a sistemului educațional în 

penitenciare în fiecare țară parteneră și la nivel european.

2. Introducere privind modul de 
     îmbunătățire și implementare a 
    Educației în penitenciare  
    din perspectivă structurală
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Începem acest raport prin analizarea câtorva dintre datele provenite din ultimul World Prison 

Brief din data de 16/03/2021 pentru a vedea evoluția numărului de deținuți. Putem observa 

o scădere a numărului global de deținuți în fiecare țară din datele pe care le avea la începutul 

proiectului. Acest lucru se poate datora combinației a trei factori principali care răspuns situației 

generate de pandemia de COVID-19: eliberarea deținuților pentru a preveni răspândirea COVID-19 

în penitenciare, o oprire în sistemul judiciar și o reducere a infracționalității ca urmare a măsurilor 

de izolare (Aebi & Tiago, 2021). 

Statistica numărului de deținuți în fiecare țară:

Primul Tabel a fost preluat din Mapare, analiza științifică și a literaturii de specialitate realizată 

în prima parte a proiectului (Rezultatul Intelectual 1) care s-a axat pe realitatea cu care ne 

confruntăm în fiecare țară parteneră și la nivel european, și cea de-a doua parte cu date actuale. 

Numărul total al deținuților din țările partenere a scăzut cu 15.340 de la 238.047 deținuți până la 

222.707. În toate cazurile, numărul a scăzut, cu excepția României care a înregistrat o creștere cu 

1575 deținuți. 

Capacitatea oficială a sistemului penitenciar în funcție de țară:

Țări Numărul de 
deținuți

Numărul de deținuți la 
100 000 locuitori

% of women  % foreigners

Franța 70.818 105 3,5 21,7

Polonia 74.819 197 4,4 1,8

Portugalia 12.855 125 7 15,4

România 20.440 106 6,6 1,2

Spania 59.115 127 7,6 28

Țări Numărul de 
deținuți

Numărul de deținuți la 
100 000 locuitori

% femei  % străini

Franța 62.673 93 3,3 22,1

Polonia 68.852 181 4,6 1,8

Portugalia 11.487 111 7 15

România 22.015 115 4,6 1

Spania 57.680 122 7,4 28,1

Tabelul 1: Numărul de deținuți la 100.000 locuitori pe țară (cu % pentru femei și străini). Date preluate din 
„World Prison Brief”30/11/2019

Tabelul 2: Numărul de deținuți la 100.000 locuitori pe țară (cu % pentru femei și străini). Date preluate din 
„World Prison Brief”16/03/2021
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Țări Număr de 
deținuți

Număr de 
instituții

Capacitatea oficială a 
sistemului penitenciar

Gradul de 
ocupare %

Franța 62 673 188 60 583 103.4

Polonia 68 852 215 81 637 84.3

Portugalia 11 487 49 12 687 89.1

România 22 015 45 18 245 120.5

Spania 57 680 82 74 071 77,9

Tabelul 3: Numărul de deținuți, Numărul de instituții, capacitatea oficială și gradul de ocupare. Date preluate 
din „World Prison Brief”16/03/2021

În ciuda reducerii generale a numărul de deținuți în Europa, din datele deținute putem observa că 

2 țări din cadrul parteneriatului - Franța și România – au depășit capacitatea oficială a sistemului 

penitenciar și astfel și gradul de ocupare. Majoritatea țărilor au foste puțin spațiu, și astfel o marjă 

foarte limitată de acțiune. Resursele umane, de spațiu și sociale suficiente reprezintă necesitățile 

de bază pentru acoperirea și garantarea drepturilor omului în penitenciare. 

Mai mult, potrivit celui mai recent raport asupra COVID 19- Ce se întâmplă în penitenciarele 

europene (Observatorul european al penitenciarelor, 2021), majoritatea penitenciarelor din 

Europa sunt supraaglomerate, în majoritatea cazurilor nefiind în măsură să respecte Ghidul 

interimar al Organizației Mondiale a Sănătății: Prevenirea epidemiei de COVID-19 în penitenciare: 

o sarcină provocatoare, dar esențială pentru garantarea de către autorități a sănătății, siguranței 

și protecției în această criză cauzată de pandemie (Organizația Mondială a Sănătății, 2020). 
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Dând valoare Educației și asigurându-se că întregul personal este la curent cu 
oportunitățile educaționale pentru deținuți, dar și pentru membrii personalului 
(educație specializată pentru adulți). 

Așa cum s-a menționat în IO1 „Managerii declară că întregul personal este la curent cu procesul 

educativ și de reintegrare. Cu toate acestea, în cursul unora dintre interviurile față în față în 

penitenciarele din România a fost evident faptul că personalul responsabil de securitate nu era 

deloc la curent cu programele de educație specializată pentru adulți sau de alfabetizare oferite”

Managerii ar trebui să fie la curent cu nivelul efectiv de cunoștințe al întregului personal, nu doar 

cu propria lor percepție. Stabilind evaluări regulate și automate, anonime (feedback online/

formular de evaluare), managerii ar putea avea o perspectivă globală bazată pe date reale. 

Întregul personal, chiar și personalul de Securitate sau personalul administrativ, este implicat în 

mod formal sau informal în sprijinirea activităților educaționale din penitenciare și este esențial 

ca toți cei implicați să aibă aceleași cunoștințe. 

Potrivit datelor colectate în cursul proiectului știm că 22% din membrii personalului consideră 

că birocrația este excesivă și ar trebui să fie eliminată; că ar trebui să existe mai multe programe 

educaționale care să ajute la dezvoltarea activităților practice; că femeile și bărbații ar trebui 

să aibă aceleași drepturi când vine vorba despre educație și că ar trebui să existe o programă 

deschisă și flexibilă adaptată diferitelor tipuri de public. 

Încurajând și facilitând formarea continuă în rândul personalului prin 
organizarea de zile de informare/ateliere de lucru de instruire.  

Acest lucru poate fi realizat prin intermediul Zilelor Europene de Informare privind Instruirea. 

Există multe oportunități de instruire pentru adulți disponibile prin intermediul diferitelor 

platforme europene care sunt deja finanțate. Aceste reprezintă resurse excelente de îmbunătățire 

a abilităților asistenților sociali, formatorilor și de ce nu și ale directorilor de penitenciare și ale 

altor membri ai personalului implicați în munca cu deținuții. În ceea ce privește beneficiile, pe 

lângă o implementare mai bună calitativ a muncii lor ar putea fi un impact asupra motivării și 

satisfacției personalului la muncă și astfel asupra capacității acestora de a munci precum și 

efectul benefic asupra deținuților.

3. Rolul managerului cu privire la  
     reinserția femeilor și a membrilor 
     minorităților etnice
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Presupunând că guvernele ar trebui să facă o investiție economică și umană mai mare; de data 

aceasta ar trebui să fie contabilizată sub forma orelor de lucru. În unele țări, acest timp este luat 

deja în considerare prin lege, iar alte țări încă lucrează în această direcție, cum este cazul Spaniei, 

însă în toate cazurile se ia în considerare numai acea parte a personalului care are deja un nivel 

de educație superior, în timp ce se crede că procesul de formare ar trebui să fie extins la întregul 

personal.  

• Forumul Națiunilor Unite privind problemele minorităților: oferă o platformă de 

promovare a dialogului și a cooperării privind problemele legate de personalele aparținând 

minorităților etnice, religioase și lingvistice. Disponibil la: https://www.minorityforum.info/

page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 

• WEgate: este o platformă online care urmărește să ajute femeile antreprenori să își pornească 

și să își construiască propriile afaceri cu sprijinul comunității noastre implicate și al partajării 

cunoștințelor. Disponibil la: https://wegate.eu/ 

• SALTO-YOUTH: oferă numeroase oportunități, resurse și instrumente de instruire și sprijin 

prin intermediul centrelor de resurse care pot fi accesate prin intermediul  www.salto-youth.net.

• Kitul de training  conține sute de unelte și de idei de activități pentru lucrul cu tinerii 

(considerând tinerii până la vârsta de 30 de ani). Multe resurse disponibile aici sunt 

adaptabile cadrului de penitenciar și reprezintă o resursă potențială de inovare și de 

motivare pentru personal și pentru deținuți. 

• Salto Youth este o rețea formată din 7 Centre de resurse care operează pe domeniile 

prioritare la nivel european în domeniul tineretului (considerând tinerii până la vârsta de 

30 de ani).

• Europa Centrală și Caucazul! SALTO EECA sprijină cooperarea între Program și țările 

din Parteneriatul estic și Federația Rusă în cadrul Erasmus+ Youth și al Corpului 

European de Solidaritate.

• Cooperarea EuroMed Youth formare privind incluziunea și diversitatea, publicații 

sau resurse pentru lucrul la nivel internațional cu tinerii cu oportunități mai reduse.

• Incluziune și Diversitate formare privind incluziunea și diversitatea, publicații sau 

resurse pentru lucrul la nivel internațional cu tinerii cu oportunități mai reduse.

• Participare și Informare pentru a consolida participarea tinerilor la procesele 

democratice. Un hub de cunoștințe bazate pe dovezi și un broker imparțial care 

creează legături și sinergii între politica și programele pentru tineret ale Uniunii 

Europene. 

• Balcanii de Vest Centrul de resurse SALTO pentru Europa de sud-est promovează 

cooperarea între Țările din Program și Țările partenere din Balcanii de vest în cadrul 

https://www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 
https://www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 
https://wegate.eu/ 
http://www.salto-youth.net
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/euromed/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/
https://www.salto-youth.net/rc/participation/
https://www.salto-youth.net/rc/see/
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Erasmus+: Programul Tineret în Acțiune și Corpul European de Solidaritate.

• Strategia Europeană de Instruire și Youthpass Centrul Regional SALTO Training și 

Cooperare contribuie la dezvoltarea capacității și la recunoașterea învățării în lucrul 

cu tinerii.

• Centrul de Resurse al Corpului European de Solidaritate  Misiunea Centrului de 

Resurse al Corpului European de Solidaritate (RC) este aceea de a oferi Rețelei 

de Agenții Naționale, SALTO-urilor, Comisiei și beneficiarilor sprijin în vederea 

implementării Corpului European de Solidaritate.

• Calendarul European de Instruire: În cele din urmă, în Calendar pot fi găsite cursuri 

de formare și seminarii derulate de SALTO, Centrul de Resurse al Corpului European 

de Solidaritate, Erasmus+ Agențiile Naționale și ONG-urile din domeniul tineretului, 

majoritatea acestora sunt virtuale, însă există și cursuri și seminarii desfășurate cu 

prezență fizică (toate finanțate de SALTO,  de organizatori și de Agențiile Naționale). 

Aceasta este o resursă imensă pentru a facilita programul de învățare pe toată durata 

vieții pentru membrii personalului.

• EPALE Platforma electronică pentru educația adulților în Europa 

EPALE este o comunitate europeană, multilingvă, deschisă a profesioniștilor din domeniul 

educației pentru adulți, care include atât formatori și educatori pentru adulți, personal de 

îndrumare și de suport, cercetători și membri a mediului universitar cât și decidenți. 

Este parte a strategiei Uniunii Europene de promovare a unor oportunități de învățare mai 

multe și mai bune pentru toți adulții, sprijinind și consolidând profesiile dedicate educației 

pentru adulți. Ea cuprinde în prezent  89.740 de membri.

• Comunitățile de practică Comunitățile de practică sunt grupuri online unde se pot 

întâlni oameni cu interese similare din sectorul educației pentru adulți. Alăturați-vă 

unei comunități pentru a cunoaște alți membri ai EPALE cu același mod de gândire din 

întreaga Europă și pentru a face schimb de idei, de resurse și de bune practici. Există o 

Comunitate de practică denumită: AWARE – Conștientizare privind sănătatea mentală în 

penitenciarele din Europa. 

• MOOC Această Platformă permite managerilor, membrilor personalului și voluntarilor 

să acceseze diferite cursuri online care pot fi urmate în orice moment, în ritmul propriu 

al fiecăruia și pentru a-și îmbunătăți abilitățile.    EPALE online course for AE lecturers 

- development of teaching skills Centrul național EPALE, în cooperare cu experții săi, 

a elaborat un curs interactiv online axat pe dezvoltarea abilităților didactice. Cursul 

este dedicat subiectelor de actualitate din domeniul educației pentru adulți și conține 

abilitățile de bază pentru lectori și cadre didactice din diferite domenii. Cursul este gratuit.

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/
https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-online-kurzy-pro-lektory-vzdelavani-dospelych
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-online-kurzy-pro-lektory-vzdelavani-dospelych
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• Centrul de Resurse: are multe articole interesante pe diferite subiecte. Noi am găsit 

câteva articole foarte relevante legate de educația în penitenciare. 

• Sistemul penitenciar: Priorități de investiții. Acest raport evaluează starea sistemului 

penitenciar actual din Marea Britanie și recomandă ca noul guvern să se axeze pe 

patru arii: politica privind condamnările, patrimoniul penitenciarelor, siguranța și 

forța de muncă din penitenciare.

• Books beyond bars: the transformative potential of prison libraries 

• 10 Prisons Project – Family engagement programme resources

• How universities can better support mature students returning to education - Part 

Two

• Reforming Outcomes - A Review of Offender Education in Wales

• How to motivate inmates for learning (Cum să motivăm deținuții să învețe)

• MOBILITATEA KA1 

Acțiunea cheie 1 din Programul Erasmus + oferă oportunități de mobilitate pentru Învățare 

în vederea încurajării mobilității studenților, membrilor personalului, formatorilor, 

ucenicilor, lucrătorilor de tineret și a tinerilor.

Unele dintre apeluri care s-ar putea aplica managerilor și personalului din penitenciare, 

voluntarilor sau studenților care se pregătesc să lucreze în penitenciare sunt: 

• Studenții și personalul din învățământul superior

• Cursanții și personalul pentru educație și formare vocațională

• Personalul pentru educația adulților

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/books-beyond-bars-transformative-potential-prison-libraries
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/10-prisons-project-family-engagement-programme-resources
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-universities-can-better-support-mature-students-part-two
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-universities-can-better-support-mature-students-part-two
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/reforming-outcomes-review-offender-education-wales
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/how-motivate-inmates-learning
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Programe de Tratament în Penitenciar: în ultimii ani, în penitenciare a fost dat un imbold puternic 

programelor de tratament menită să realizeze reeducarea și reintegrarea socială a deținuților. 

Problema consta în faptul că acestea sunt destinate numai deținuților, iar în majoritatea cazurilor 

este vorba despre delincvent și nu despre cei violați cum este cazul multor femei și membrii ai 

minorităților aflați în penitenciare.

4.1 Programe specifice de favorizare a accesului la 
        formare pentru femei și minorități în Spania

Mai precis, în Spania, începând din anul 2005 au fost dezvoltate multe programe. Spre exemplu 

Programe cum ar fi Violența de gen (PRIA) sau Controlul agresiunilor sexuale (PCAS) în Spania, 

destinate deținuților care au comis infracțiuni de antură sexuală împotriva femeilor sau a 

minorilor. 

• Populația străină din penitenciare 

Programul include trei domenii principale de intervenție, urmând recomandările Consiliului 

Europei. Primul domeniu, cel educațional care include educația formală, cunoștințele de 

limbă, instruirea profesională și educația despre sănătate. Cel de-al doilea, multicultural 

cuprinzând cunoștințe de bază despre aspectele legale, caracteristicile socio-culturale ale 

țării noastre și activități interculturale. Și în cele din urmă, educația privind abilitățile cognitive 

și valorile. Începând din 2006 acest program a fost dezvoltat în diferite penitenciare. Pe 

parcursul anului 2019 acest program s-a derulat în 5 instituții, în care au participat în medie 

120 de deținuți (98 de bărbați și 22 de femei).

• Programul Fiind femeie 

Este un program dedicat prevenirii violenței de gen pentru femeile din penitenciare. Obiectivul 

acestui program constă atât în prevenirea violenței de gen cât și în tratarea deținutelor 

4. Ce există deja în penitenciare în 
     favoarea accesului la formare 
     pentru femei ți minorități  
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care au suferit de acest tip de violență și care necesită un nivel mai ridicat de intervenție. 

Programul are o orientare clară în funcție de gen fără a uita de natura sa terapeutică. 

Acesta lucrează asupra educației pentru sănătate, abilităților sociale, abilităților cognitive 

și emoționale. Este menit să se asigure că deținuții învață să își identifice și să își respecte 

emoțiile, să se cunoască mai bine unii pe alții, să își descopere capacitățile, să învețe strategii 

și să dobândească unelte pentru a face față vieților lor, obținând un echilibru emoțional și 

o bunăstare personală mai mare. Acest program a fost implementat în 2011 în colaborare 

cu the Institutul pentru Femei și Oportunități Egale (IMIO). În 2019, programul s-a derulat în 

medie în 16 centre având o participare medie de 192 de deținuți (Ministerul de Interne din 

Spania, 2019).

• Incluziunea LGTBI în penitenciar 

În 2019, 3 deținuți au fost transferați în penitenciare pentru femei în funcție de identitatea 

exprimată a acestora. Începând cu anul 206, deținuții trebuie să aibă schimbarea de sex 

menționată în cartea de identitate. 

În 2014, legea regională din Catalunia împotriva fobiei contra LGTBI.

4.2. Program specific de favorizare a accesului la formare 
         pentru femei și minorități în Portugalia

În Portugalia, există câteva programe specifice destinate promovării formării femeilor și 

minorităților, dar acestea nu sunt disponibile nici în penitenciare, nici în sens mai larg pentru 

aceste grupuri de deținuți. 

Proiectul E-Pris, dezvoltat în 2014-2015 în Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo 

Feminino, a vizat competențele digitale ale femeilor prin intermediul instruirii în domeniul 

învățării online (e-learning). Proiectul a permis dezvoltarea unor metodologii și unelte noi de 

intervenție educațională adecvate pentru această populație, vizând competențele ICT.

Începând din anul 2018, în Portugalia au fost incluse programe noi, iar în perspectiva principalei 

nevoi de oportunități între femei și bărbați în mediul penitenciar, proiectul „Prisões Humanas” a 

fost dezvoltat împreună cu deținuții și cu resursele umane implicate direct în sistemul penitenciar 

în scopul promovării oportunităților egale între bărbați și femei în mediul intern și extern al 

penitenciarelor și pentru sensibilizarea asupra rolului femeilor în viața de familie. Proiectul s-a 

întins pe o perioadă de 18 luni și a vizat acoperirea Estabelecimento Prisional Central e Regional 

(feminin și masculin) din Coimbra și a Estabelecimento Prisional Regional de Aveiro (Humana 

Global, 2005/2006). 

Există câteva programe destinate în mod specific femeilor, dar în domeniul dezvoltării 
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competențelor și al activităților socioculturale. Însă acestea sunt orientate în mod specific pentru 

a promova accesul la educație.

Printre programele disponibile în funcție de stadiul executării sentinței și de contextul aplicării 

celei mai potrivite pentru femei și pentru minorități menționăm:

Programe care se adresează problemelor specifice ale delincvenților juvenili: programul de 

intervenție cu delincvenții juvenili cu comportamente violente este conceput și implementat 

în cadrul unui contract încheiat cu FPCEUP (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din 

cadrul Universității din). Activitățile de construcție au fost planificate în colaborare cu tehnicienii 

DGRSP, prin instruirea experților DGRSP, supravegherea aplicării experimentale, evaluarea și 

modificările pentru elaborarea raportului și a manualului final (DGRSP, Plano de Atividades 2019). 

Programul destinat Agresorilor care au comis acte de violență domestică (PAVD): 

În schimb, acest program a fost evaluat de Cooperativa de Învățământ Politehnic și Universitar 

– Institutul de Științe ale Sănătății din Nord (CESPU) are a conchis, în 2012, că acest program 

produce o scădere a riscului de violență, a redus convingerile legate de legitimizarea violenței, a 

redus riscul comportamentelor adictive, în special al abuzului de alcool, a sporit responsabilitatea 

de sine în ceea ce privește prevenirea recidivei (DGRSP). 

Există o lipsă de programe care să intervină direct asupra femeilor victime ale violenței în context 

penitenciar și asupra altor minorități în contextul portughez.

Cu toate acestea, găsim diferite proiecte de investigații menite să analizeze și să dea o voce 

acestor categorii. Studiul lui Matos, Barbosa, Salgueiro și Machado „Trajetórias de Vida de 

Reclusas de Nacionalidade Estrangeira em Portugalia” (2011), a fost realizat cu scopul de a studia 

traiectoriile vieților deținuților străini în Portugalia. Studiul de la Guimarães, „Reclusão Feminina: 

Maternidade e Nacionalidade” (2015) a analizat impactul maternității și diferența resimțită sau 

nu în mod egal de către deținuții de naționalități diferite și dacă aceștia au copii în penitenciar 

sau în afara acestuia.

Studiul derulat de Afonso „Mães e Crianças em Contexto Prisional: dos trilhos da exclusão 

reclusão aos processos de desenvolvimento e educação” (2005) susține că dificultățile cu care se 

confruntă deținuții de alte naționalități sunt legate de faptul că se află departe de țara de origine 

și că mulți dintre ei își lasă copiii în grija altor membri ai familiei, de lipsa familiei și a prietenilor, 

lipsa vizitelor și problemele lingvistice, culturale și religioase.

Un studiu asupra așteptărilor privind reintegrarea socială a romilor, „Atunci când voi ieși vreau 

doar să lucrez așa cum lucrez aici”: perspectivele asupra reinserției sociale a femeilor rome în 

perioada post-detenție” (Brito, 2011), au evidențiat faptul că așteptările femeilor sunt împărțite 

între muncă și familie pe baza percepției gardienilor din penitenciar.
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Despre minoritățile etnice în contextul penitenciar din Portugalia, una dintre primele lucrări care 

apare în Portugalia, referitoare la mediul penitenciar cu populație de etnii diferite, este cercetarea 

realizată de Semedo Moreira (1999). Proiectul „Criminalidade, Etnicidade e Desigualdade” 

(Gomes, 2011), este un studiu despre infracțiuni la persoanele aflate în detenție din PALOP, Europa 

de Est și persoanele de etnie romă. Potrivit rezultatelor acestui studiu, traficul de droguri pare să 

fie principala cauză pentru care aceste grupuri de indivizi ajung în detenție, însă nu ar trebui să 

omitem faptul că infracțiunile consecvente traficului de droguri sunt diferite pentru fiecare dintre 

aceste grupuri (Gomes, 2011).

4.3 Program specific de favorizare a accesului la instruire 
       pentru femei și minorități în Franța

Educația de bază

Un deținut care nu citește fluent, nu scrie și nu folosește aritmetica fluent va beneficia de o 

educație adecvată. Pot fi organizate cursuri speciale pentru cei care nu vorbesc sau nu scriu în 

limba franceză precum și pentru cei care le solicită.

Instruirea vocațională

Deținuții pot beneficia de cursuri de instruire vocațională organizate de consiliile regionale. 

Ei trebuie să depună o cerere și să fie selectați. Planurile de instruire sunt elaborate de către 

conducerea penitenciarului împreună cu consiliul regional de care aparține penitenciarul. Aceste 

cursuri de instruire pot fi plătite. Deținutul trebuie să se înscrie pentru formare la serviciul de 

integrare și probațiune al penitenciarului, prin intermediul consilierului de integrare și probațiune 

al penitenciarului.

Educația secundară și terțiară

Un deținut trebuie să poată avea acces la educația secundară (gimnaziu, liceu) sau la educația 

terțiară. Mai precis, acesta/aceasta poate urma cursuri prin corespondență la Centre national 

d’enseignement à distance (Cned), o instituție care face parte din Ministerul Educației. Înscrierea 

la cursurile oferite de altă organizație în afara Cned necesită autorizare din partea guvernatorului 

penitenciarului. Deținutul trebuie să depună o cerere de studiu la serviciul de integrare și 

probațiune al penitenciarului, prin intermediul consilierului său de integrare și probațiune 

din penitenciar. Deținutul poate urma cursuri și în afara penitenciarului, spre exemplu, pentru 

instruire vocațională specifică. În acest caz, poate fi avută în vedere o măsură de eliberare din 

motive de muncă sau o măsură de semi-libertate (deținutul se află în afara penitenciarului pe 

parcursul zilei, dar revin în penitenciar seara). Măsura este acordată de judecătorul responsabil 



16

EESPIP
Sprijin pentru consolidarea structurală a sistemului educațional în penitenciare

de executarea sentințelor (JAP). Judecătorul (JAP) responsabil este judecătorul de la instanța 

judiciară în jurisdicția căreia se află penitenciarul.

Participarea la examene

Deținuții pot da examenele de diplomă în penitenciar: brevet des collèges, bac, brevet de 

technicien supérieur (BTS), și așa mai departe. Dacă nu există posibilitatea de a da examenele 

în penitenciar, deținuții pot primi o permisiune de a ieși din penitenciar pentru examene, dacă 

situația lor permite acest lucru. Măsura este acordată de judecătorul responsabil de aplicarea 

sentințelor (JAP). Judecătorul (JAP) competent este judecătorul de la instanța judiciară în 

jurisdicția căreia se află penitenciarul. Diplomele nu indică statutul de deținut al titularului. 

Diploma are aceeași valoare ca și cum candidatul ar fi fost în libertate.

Programul Național de Învățare la Distanță pentru Deținuți și Membrii Personalului

Oportunități de educație și instruire pentru deținuți: 

• CNED: https://www.cned.fr/

• Le centre de formation d’apprentis (CFA): création, fonctionnement, personnels et 

apprentis: https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-

fonctionnement-personnels-et-apprentis-2069

Oportunități de educație și instruire pentru membrii personalului și manageri:

• CNFPT: https://www.cnfpt.fr/

4.4. Program specific de favorizare a accesului la 
         instruire pentru femei și minorități în România

În general, în educația pentru adulți există organizații diferite ale societății civile care oferă sprijin 

educațional orientat pentru grupuri specifice. Acest lucru este valabil în special pentru femei. Pe 

de altă parte, în contextul nostru legislativ este dificil să scoatem în evidență minoritățile fără a fi 

considerați discriminatori.

• Comunitatea terapeutică pentru femei cu probleme psihice

• Activitatea interpenitenciare „Învață să prețuiești familia” pentru îmbunătățirea sistemelor 

de sprijin familial. 

• Program pentru deținuții străini: Învățarea limbii și a culturii române. 

Scop: ajutarea deținuților străini să se adapteze la sistemul penitenciar, și oferirea de 

modalități pentru a se simți incluși 

Durata: 42 sesiuni pe parcursul a 2 luni

Metodologia de predare: tutoriale video/audio și imagini.

https://www.cned.fr/ 
https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-fonctionnement-personn
https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-fonctionnement-personn
 https://www.cnfpt.fr/
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Platforma de e-learning a ANP reprezintă o unealtă de dezvoltare inovatoare online care sprijină 

dezvoltarea profesională individuală și permite utilizatorilor să acceseze materialele relevante 

pentru subiectul ales de ei. Platforma centralizează și găzduiește toate materialele de dezvoltare 

și de învățare relevante, și oferă totodată utilizatorilor oportunitatea de a-și evalua cunoștințele. 

ANP, prin intermediul Serviciului de Dezvoltare Profesională, centralizează materialele și 

organizează cursurile în funcție de domeniile de activitate diferite și de categoriile de personal, 

permițând utilizatorilor să își aleagă atât cursurile de instruire obligatorii cât și pe cele opționale 

de care sunt interesați. Pe baza nevoilor de formare identificate la nivelul sistemului administrației 

penitenciarelor, structurile specializate din cadrul ANP elaborează conținuturi tematice și 

formulează propuneri de învățare la distanță, livrate prin intermediul platformei de e-learning. 

Conținuturile tematice ale cursurilor sunt trimise Serviciului de Dezvoltare Profesională din 

cadrul ANP, organismul responsabil pentru analizarea nevoilor, acreditarea conținutului, și 

incluzând materialele în oferta anuală de dezvoltare continuă pentru membrii personalului din 

penitenciare. 

Platforma de e-learning este configurată la nivelul fiecărei unități. Ofițerul responsabil pentru 

dezvoltarea profesională în cadrul unității creează un nume de utilizator și o parolă pentru fiecare 

membru al personalului. Întregul personal trebuie să verifice ofertele anuale de învățare la 

distanță și să se înregistreze pentru cursurile obligatorii. Alocarea materialelor pentru instruirea 

obligatorie se realizează de către Serviciul de Dezvoltare Profesională sau de către directorul de 

unitate. Personalul este încurajat să se înregistreze și pentru cursurile opționale, în funcție de 

interesele fiecăruia legate de dezvoltarea sa profesională. 

Activitățile de dezvoltare profesională sunt realizate în conformitate cu ORDINUL nr. 3513 / C 

/ 2020 din 8 septembrie 2020, privind aprobarea Metodologiei de organizare și de derulare a 

instruirii profesionale pentru personalul din penitenciare, precum și criteriile pentru evaluarea 

rezultatelor personalului.

4.5. Program specific de favorizare a accesului la 
         instruire pentru femei și minorități în Polonia

Program specific de favorizare a accesului la instruire pentru femei și minorități în Polonia. 

Programul educațional pentru femei și membrii minorităților din sistemul penitenciar polonez 

se axează pe abilitățile educaționale și pe certificările necesare pentru a permite deținuților să fie 

pregătiți pentru lumea de după ispășirea sentinței. 

Sistemul educațional aflat în vigoare permite deținuților să urmeze studii la diferite niveluri 

(primar, secundar, unele forme de învățământ terțiar). În plus, deținuții au de obicei oportunitatea 

de a se forma pentru o profesie sau un meșteșug. Cursurile pentru abilități specializate sunt 
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disponibile în funcție de necesități în anumite circumstanțe. 

Experții polonezi în domeniul educației cred că educația este 

importantă pentru deținuți deoarece le permite să își dezvolte 

și să își extindă nivelul de cunoștințe și să fie pregătiți pentru a 

reintra în societate și pe piața muncii. Activitățile educaționale 

pot fi urmate datorită legii din 7 septembrie 1991 privind sistemul 

de educație, legii din  iunie 1997 Codul penal executiv și Legii 

privind sistemul de educație1.  

În ceea ce privește situația la nivel național, drepturile deținutelor 

au fost protejate în mod special prin intermediul cadrului 

elaborat de Comitetul pentru Drepturile Femeilor și Egalitate de 

Gen. Acest aspect este detaliat în moțiunea formulată „cu privire 

la situația specială a femeilor din penitenciare și la impactul 

plasării în detenție a prinților asupra vieții sociale și de familie”, 

care a formulat o serie de solicitări privind:

• Condițiile din penitenciare

• Menținerea legăturilor de familie și a relațiilor sociale

• Reintegrarea socială și profesională

• Îngrijirile de sănătate

Pregătirea pentru viitor: reintegrarea profesională și socială2

Au fost identificate câteva obiective critice pentru educația 

actuală din penitenciare în vederea acoperirii deficiențelor de 

educație pentru a oferi deținuților abilitățile profesionale pentru 

ca aceștia să își poată găsi locuri de muncă după punerea în 

libertate, îmbunătățește stima de sine a deținuților (în special 

a acelora care deși au absolvit o școală primară nu știu citi și 

scrie) pentru a elimina șansele ca acești deținuți să fie implicați 

din nou în infracțiuni și pentru a reduce la minimum excluderea 

socială a deținuților după părăsirea detenției3.

1 Becker-Pesta, Daria. „Organizacja systemu edukacji skazanych w Polsce”. 
E-mentor. Online. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430

2,,,Moțiune pentru o Rezoluție din partea Parlamentului European cu privire la 
Situația specială a femeilor din penitenciare și la impactul plasării în detenție a 
părinților asupra vieții sociale și de familie.”  Parlament Europejski. 2008 https://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-
2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL

3Jaworska, A. (2012). Leksykon resocjalizacji [Lexicon privind reabilitarea 
socială]. Cracovia, Polonia: OW Impuls

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL
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5.1. Implicarea tuturor membrilor personalului
Toți membrii personalului trebuie să fie implicați în instruire în penitenciar, în caz contrar, 

programul nu va fi implementat niciodată sau ar putea fi în situație de risc. A fost propusă crearea 

unei noi scale de „Intervenție și tratament” în cadrul Organismului de Management al Instituțiilor 

Corecționale. Tratamentul în penitenciar este de natură multidisciplinară; acesta este asigurat 

de profesioniști cu instruire de bază diversă, așa cum este prevăzut în Legislația noastră privind 

penitenciarele. Tendința la nivel european este aceea de a merge spre unificarea unei abordări 

educaționale mai integrate în rândul personalului. 

5.2. Implementarea instruirii pentru membrii 
         personalului, lucrând ca mentor
Instruirea pregătitoare îmbunătățită pentru personalul din penitenciare este esențială pentru 

îmbunătățirea educației structurale în penitenciare.  Din datele colectate în cursul proiectului, 

majoritatea membrilor personalului au spus că dacă era ceva inclus în legătură cu educația și 

formarea pentru deținuți în instruirea lor inițială, jumătate dintre ei au spus că nu s-au discutat 

aspecte legate de abilitățile non-tehnice (soft skills), mentorat și coaching. 

Actualizarea instruirii și partea de follow up ar trebui să fie garantate pentru toți membrii 

personalului și pentru a asigura calitatea instruirii.  După cum am văzut în IO2, există o mare 

disparitate între țările partenere și investițiile acestora în instruirea personalului după ce au 

aprobat competiția. 

5. Interacțiunea pentru implementarea 
    unui sistem de instruire bine organizat 
    și a modului în care s-ar putea 
    îmbunătăți sistemul existent

Durata cursului

Țări Durata (fără pregătire)

Franța 6 luni de instruire după competiție

Polonia 22 de zile de instruire după competiție 

Portugalia 12 luni de instruire după o competiție 

România Încă 3 pași după o finalizare

Spania Nr. de instruiri după competiție 

Tabelul 4: Durata cursului de follow up în funcție de țară
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Așadar sistemul de instruire trebuie să fie organizat, iar programul de reabilitare trebuie să 

urmărească dezvoltarea abilităților și ar trebui implementată creșterea responsabilității întregului 

personal în legătură cu reinserția. 

Facilitarea sistemelor de sprijin emoțional și psihic este esențială pentru dezvoltarea personală 

și reintegrarea deținuților. Acest lucru ar trebui stabilit cu personal instruit și cu personalul care 

joacă rolul de mentor/coach pentru deținuți oferind sprijin emoțional și psihic, monitorizând 

evoluția și bunăstarea acestora. Acest lucru poate fi organizat colaborând cu organizațiile și cu 

voluntarii (scrisori adresate deținuților).  

Șeful gardienilor spune că deținuții nu sunt monitorizați în interiorul penitenciarului: „Nu există 

follow-up. Deținuții nu au pe nimeni acolo. Apoi violența se instalează în penitenciare pentru că 

acesta este un sistem închis, este mai agresiv într-un fel decât în afara penitenciarului, cei mai 

slabi sunt întotdeauna penalizați în comparație cu persoanele neîncarcerate.” (Gonçalves, 2016 

așa cum a fost citat de Salesse et al., n.d., p.15) 

„iar dacă nu lucrăm cu acești oameni, dacă nu rezolvăm problemele acestor oameni, vom 

continua să avem cazuri de recidivă.” (Gonçalves, 2016 așa cum este citat în Salesse et al., 

n.d., p.23).

„Percepția Avocatului Poporului privind implicarea personalului administrativ în activitățile 

educaționale din penitenciare a fost ilustrată astfel: pe lângă materiile școlare, în acest 

program ar trebui să fie incluse subiecte cum ar fi sănătatea, igiena, dependența de 

droguri, cetățenia, etc.”. Pentru a îndeplini aceste sarcini, el a menționat nevoia de a avea 

un stimulent pentru participare din partea entităților externe publice sau private, în special 

a autorităților locale de sănătate, educație, cultură și a autorităților de poliție, printre alții, 

în educarea deținuților, prin livrarea de cursuri, conferințe și dezbateri, atât în instituția 

corecțională cât și în afara acesteia”  (Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 2003 așa cum 

sunt citați în Salesse et al., n.d., p.24)

• Îmbunătățirea retenției: „Deși premiile în bani și instruirea suplimentară a personalului 

reprezintă cheltuieli anuale semnificative, aceste costuri ar trebui să fie luate în considerare 

alături de costurile ridicate ale uzurii. Reducerea acestei risipe, și crearea unei forțe de muncă 

mai capabile, pot crea cea mai bună valoare pentru investiția în asigurarea personalului” 

(Shilson-Thomas, 2020, p. 25)

• Îmbunătățirea instruirii: „Ministerul Justiției recunoaște de asemenea faptul că calitatea 

instruirii și a oportunităților de avansare pot avea un impact pozitiv asupra retenției. Pentru 
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noii recruți, HMPPS revizuiește cursul de Instruire pentru ofițerii de poliție de nivel începător 

pentru a vedea cum poate include un element mai amplu legat de învățarea practică. Instruirea 

suplimentară la locul de muncă poate soluționa discrepanțele existente la nivel de abilități și 

poate îmbunătății relațiile dintre deținuți și personal. Spre exemplu, lucrătorii esențiali de pe 

partea de Management al Delincventului în Custodie, care lucrează la gestionarea unor grupuri 

mici de deținuți, beneficiază de formare specifică pentru acest rol. Introducerea instruirii 

privind „Intervenția de cinci minute” învață ofițerii cum să abordeze comportamentele 

negative ale deținuților în cadrul unor conversații scurte. Pentru a îmbunătăți retenția ofițerilor 

mai experimentați, în special în cazul Gradelor Închise, ofițerii cu experiență sunt încurajați 

să treacă la roluri mai avansate privind gradele Juste și Sustenabile. Ofițerii de penitenciar 

avansați de grupa a 4-a au mai multe oportunități de instruire specializată, iar mentorii 

pentru formarea ofițerilor de penitenciare debutanți sunt responsabili pentru acomodarea 

noilor recruți. Acest rol de mentorat este foarte încurajator, deoarece HMPPS raportează că 

aceasta a fost „cea mai promițătoare intervenție” și în legătură cu îmbunătățirea retenției 

personalului nou. La fiecare nivel de experiență, instruirea ar trebui să pregătească mai bine 

personalul pentru cererile impuse de rolul lor și să creeze oportunități de avansare în cadrul 

Serviciului” (Shilson-Thomas, 2020, p. 26).

• Abordarea integrală a educației: Regulamentul spaniol privind penitenciarele include 

în textul său progresele înregistrate în domeniul intervenției și al tratamentului acordat 

deținuților, consolidând un concept de tratament care este mai conform cu abordările curente 

ale științelor juridice dogmatice și comportamentale, punând accentul pe componenta 

de socializare, mai degrabă decât pe conceptul său clinic. Din acest motiv, Regulamentul 

optează pentru o concepție amplă privind tratamentul care nu include numai activitățile 

de îngrijire terapeutică, ci și activități de instruire, educaționale, de lucru, socio-culturale, 

recreaționale și sportive, considerând reintegrarea deținuților drept un proces de instruire 

cuprinzătoare a personalității acestora, înzestrându-i cu instrumente eficiente pentru propria 

lor emancipare. În mod similar, în standardele internaționale, Regulile minime pentru 

tratamentul deținuților, adoptate de Primul Congres al Națiunilor Unite pentru Prevenirea 

Criminalității și Tratamentul Delincvenților (1977) și Standardele privind penitenciarele 

europene (2006), se referă la importanța unui program de educație fizică, sport și activități 

recreative.

5.3. Legea și rolul guvernului în ceea ce privește 
        penitenciarele
 Comisia Europeană recomandă guvernelor statelor membre să implementeze o politică luând în 

considerare următoarele4: 

4 Recomandarea nr. r (89) 12 a Comitetului de  Miniștri ai statelor member cu privire la educația în penitenciare 
(adoptată de Comitetul de Miniștri la data de 13 octombrie 1989 la cea de-a 4298-a întâlnire a Adjuncților Miniștrilor)
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1. Toţi deţinuţii trebuie să aibă acces la educaţie: aceasta trebuie să includă educaţia de bază, 

formarea profesională, activităţile de creaţie şi culturale, educaţia fizică şi sportul, educaţia 

socială şi posibilitatea de a frecventa o bibliotecă; 

2. Educaţia în penitenciar ar trebui să fie similară cu cea desfăşurată în exterior, pentru categorii 

corespunzătoare de vârstă, iar posibilităţile de educare trebuie să fie cât mai multe; 

3. Educaţia în penitenciar trebuie să aibă în vedere dezvoltarea în ansamblu a persoanei, 

ţinându-se cont de mediul său social, economic şi cultural. 

4. Toţi cei care sunt implicaţi în administrarea sistemului penitenciar şi în gestionarea 

aşezămintelor de detenţie ar trebui, în măsura în care este posibil, să sprijine şi să încurajeze 

educaţia. 

5. Educaţia nu ar trebui să fie considerată ca fiind mai puţin importantă decât munca din cadrul 

regimului penitenciar, iar deţinuţii nu ar trebui să suporte prejudicii financiare dacă participă 

la activităţile de educaţie. 

6. Ar trebui să fie întreprinse toate eforturile pentru a încuraja deţinutul să participe, în mod 

activ, la toate formele de educaţie. 

7. Ar trebui să fie puse în aplicare programe de perfecţionare pentru a se asigura că educatorii 

din penitenciare adoptă metode de educaţie corespunzătoare adulţilor.

8. O atenţie specială ar trebui să fie acordată deţinuţilor care au dificultăţi de citire şi de scriere; 

9. Formarea profesională ar trebui să tindă spre dezvoltarea mai vastă a persoanei, ţinându-se 

cont de evoluţia pieţei forţelor de muncă; 

10. Deţinuţii ar trebui să aibă acces liber la o bibliotecă bine dotată, cel puţin o dată pe săptămână; 

11. Ar trebui să fie dezvoltate şi încurajate educaţia fizică şi sportul; 

12. Ar trebui să se acorde o atenţie deosebită activităţilor de creaţie şi culturale, deoarece acestea 

oferă deţinuţilor posibilităţi speciale de desfăşurare şi de exprimare; 

13. În educaţia socială ar trebui să fie incluse elemente practice care să permită deţinutului să-

şi gestioneze viaţa cotidiană din penitenciar, în scopul facilitării întoarcerii sale în societate; 

14. Deţinuţilor ar trebui să li se permită, pe cât este posibil, să participe la procesul de învăţământ 

care se desfăşoară în exteriorul penitenciarului;

15. Comunitatea exterioară ar trebui să se implice, cât mai mult posibil, în procesul educaţional 

al deţinuţilor, în cazul în care acesta se desfăşoară în interiorul penitenciarului; 

16. Ar trebui să se ia măsuri pentru a permite deţinuţilor să-şi continue educaţia după liberare; 

17. Ar trebui să fie puse la dispoziţia penitenciarelor credite, echipament şi personal didactic, 

pentru a permite deţinuţilor să primească o educaţie corespunzătoare.



23

EESPIP
Sprijin pentru consolidarea structurală a sistemului educațional în penitenciare

5.4. Situația la nivel național
În România, nu există o legislație națională axată pe un grup specific de deținuți, deoarece 

aceasta ar fi considerată drept o practică discriminatorie. Există un pachet de instruire disponibil 

pentru toate penitenciarele din care coordonatorul pentru educație selectează cursurile cele mai 

potrivite pentru fiecare context penitenciar.

În Franța, parteneriatul dintre Direcția generală pentru Educația în Școli (Dgesco) pentru 

Ministerul Educației Naționale și Tineretului și Direcția Administrației Penitenciarelor (DAP) 

pentru Ministerul de Justiție a convenit asupra managementului inter-academic al unităților 

educaționale regionale (UPR) și asupra procedurilor de recrutare, evaluare și instruire pentru 

personalul din sistemul de educație națională care lucrează în penitenciare, precum și asupra 

creării unui organism consultativ care să permită celor două administrații să evalueze sistemul 

de predare în fiecare an, pentru a evalua resursele angajate, acțiunile derulate și rezultatele 

obținute, pentru examinarea proiectelor și stabilirea liniilor directoare pentru anul următor.

În cazul Spaniei, a fost propusă o reformă legislativă, Legea nr. 39/din 2 decembrie 1970, privind 

restructurarea Corpului Penitenciar. Potrivit Raportului de lucru al sindicatului (Union Works 

Report) „Continuarea menținerii în IIPP a dualității regimurilor legale, a muncii și a funcționarilor 

publici generează disfuncționalități în organizarea muncii și în managementul politicii de 

personal, precum și inegalități în privința condițiilor de muncă și a remunerației, care nu sunt 

justificabile. Unificarea aspectelor legate de muncă cu Administrația și omogenizarea forței de 

muncă este o pretenție istorică din partea acestui sindicat. Neincluderea TMAE (ocupațional și 

sport) în scala de Intervenție și Tratament a Organismului de Management al IIPP presupune 

o ofensă comparativă în raport cu restul TMAE (Asistența socială) și cu alte profesii incluse în 

Spania: Reforma legislativă a fost 
propusă (regimurile de dualitate, 

îmbunătățirea educației)

Portugalia: tratament specific pentru 
grupurile vulnerabile (Legea nr. 

115/2009)

Franța: (Dgesco, DAP) management 
inter-academic (evaluare anuală)

Polonia: nu există 
informații disponibile

România: nu există  
o lege specifică

RECOMANDAREA 
COMISIEI EUROPENE
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viitoarea lege privind organismele penitenciare” evidențiind importanța implicării întregului 

personal la același nivel. 

Eforturile educaționale în sistemul penitenciar polonez se axează în special pe combaterea 

potențialelor probleme viitoare atunci când deținuții vor fi eliberați – și anume, problemele 

legate de cerințele de pe piața muncii care ar putea împiedica femeile necalificate să muncească. 

Educația superioară în Polonia este necesară pentru multe domenii de activitate, iar pentru a 

pregăti deținuții sunt necesare diferite grade de educație suplimentară. Prin urmare, educația 

în sistemul penitenciar a căutat să răspundă acestei nevoi punând la dispoziție educație la scară 

largă.

În Portugalia, legea națională care explică importanța unui tratament specific pentru grupul 

vulnerabil este „Codul de aplicare a sentințelor de încarcerare și a măsurilor de încarcerare. Legea 

nr. 115/2009”, care prevede la articolul 4 că:

1. Aplicarea pedepselor cu închisoarea și a măsurilor aplicate tinerilor cu vârste de până în 21 de 

ani ar trebui să promoveze în mod special reintegrarea socială și să consolideze un sentiment 

al responsabilității prin dezvoltarea de activități și programe specifice în domeniile educației, 

îndrumării vocaționale și instruirii, achiziției de abilități personale și sociale și de prevenire și 

tratare a comportamentelor adictive.

2. Executarea pedepselor cu închisoarea și a măsurilor aplicate persoanelor cu vârste de peste 65 

de ani va respecta nevoile specifice ale acestora și starea de sănătate și autonomia acestora, 

cu precădere garantându-le asistența necesară în activitățile cotidiene și asigurându-le o 

cazare adecvată, siguranță, activități și programe adecvate.  

3. Aplicarea pedepselor cu închisoarea și a măsurilor aplicate femeilor va lua în considerare 

nevoile specifice ale acestora, în special cele legate de sănătate, igienă, protecția maternității 

și educația parentală.  

4. Executarea pedepselor cu închisoarea și a măsurilor aplicate deținuților străini sau care 

aparțin minorităților etnice sau lingvistice va permite, în măsura posibilului, exprimarea 

valorilor culturale ale acestora, atenuarea oricăror dificultăți legate de integrarea socială sau 

de stăpânirea limbii portugheze, în special asigurând contacte cu entitățile consulare sau 

diplomatice sau cu organizațiile de sprijin pentru imigranți, cursuri de limba portugheză, 

traducerea documentelor sau intervenția interpreților.

5.5. Bariere structurale identificate

Așa cum vedem din rezultatele Sondajului EESPPIP, educația în penitenciar este diferită de 

educația oferită întru-un mediu deschis și se confruntă cu mai multe bariere:
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La nivelul penitenciarului:

• Lipsa personalului.

• Lipsa mijloacelor.

• Lipsa de implicare a personalului.

• Lipsa unui sistem echitabil și egal între diferiții membri ai personalului

• Lipsa conștientizării de către manageri a cunoștințelor efective deținute de membrii 

personalului cu privire la oportunitățile și facilitățile educaționale. 

La nivelul deținuților:

• Dificultățile personale și financiare ale deținuților,

• Nivelul de educație de bază al acestora și lipsa lor de implicare,

• Experiențele negative ale deținuților legate de școală. Relația se poate schimba în detenție 

deoarece educatorii ar trebui să aibă o abordare diferită, iar populația se poate reconcilia cu 

sistemul de școlarizare.

• Volatilitate deținuților: unii deținuți nu rămân suficient de mult timp pentru a finaliza un 

parcurs de studiu, în timp ce alții au condamnări lungi, dar nu consideră că au nevoie de 

școlarizare.

În cazul specific al femeilor și al membrilor minorităților aflați în detenție, aceștia se confruntă 

cu o gamă de obstacole  legate de accesul la învățare, atât instituționale cât și personale. (adică 

asociate cu detenția lor și cu dispoziția (adică legate de circumstanțele personale ale acestora). 

Mai mult, dat fiind contextul existent în multe țări din Europa, există o serie de factori care 

constrâng măsura în care poate fi oferită educație și instruire, precum și gama de servicii care pot 

fi puse la dispoziție, incluzând:

• Personal și resurse finite;

• Restricții impuse de cerințele de securitate ale regimului penitenciar; 

• Prioritățile celor care stabilesc politicile (Salesse et al., n.d.)

• Feminizarea sărăciei axată pe locul de muncă

• Nivelul scăzut de instruire

• Mediile disruptive
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Scopul acestei lucrări este acela de a analiza situația curentă a tratamentului în penitenciare 

din punct de vedere al educației școlare și al intervenției socio-educaționale în cazul femeilor 

dependente de droguri aflate în penitenciare. Această activitate de cercetare și dezvoltare, 

dezvoltată pornind de la o abordare prin mai multe metode cu un eșantion format din 15 % 

femei aflate în penitenciare naționale, a analizat 538 de chestionare valide, 61 de interviuri 

semi-structurate, analize de participare și evaluarea persoanelor din penitenciare în programe 

formare (alfabetizare, educație secundară inferioară, educație secundară superioară și educație 

universitară) și programe sociale (stima de sine, abilități sociale, educația copiilor, programe de 

gen, socio-culturale și sportive, module despre respect și pregătirea pentru o viață în libertate). 

De asemenea, acest studiu prezintă patru profiluri diferite de consum (persoanele nedependente, 

dependenții activi, foștii dependenți, și dependenții din programele de întreținere pentru 

consumatorii de metadonă), unele dintre datele cele mai importante și programele de analiză și 

activitățile educaționale prezentate în procesele de prevenire și încetare a problemelor legate de 

consumul de droguri și de reintegrare socială. (Del Pozo Serrano, 2015). 

Printre constatările cheie s-a numărat feedback-ul pozitiv legat de programele cu accent pe 

componenta socio-educațională (în clasificarea de la cel mai înalt nivel până la cel mai redus: 

stima de sine, abilitățile sociale, programele socio-culturale și genul) care s-au clasat mai bine 

decât programele obișnuite, deși programele școlare la toate nivelurile primesc calificative 

foarte bune și reprezintă educația de bază care lipsește pentru aproape 26% dintre femeile din 

penitenciare (idem). 

Potrivit acestui studiu, 23% dintre femeile participante nu au nici o educație sau nu au terminat 

ciclul primar de educație. Apoi, se clasează 18% dintre femei care au terminat ciclul primar, 

urmate de 17% care au terminat ESO, 13% au o instruire vocațională, 8% au absolvit liceul sau 

COU, și la un nivel foarte redus, doar 7% au absolvit o formă de educație superioară (idem).

6. Studiu de caz – prevenirea și 
     tratamentul în mediul penitenciar  
     (Del Pozo Serrano, 2015) 

Tabelul 5: Distribuția populației din penitenciare în Spania în funcție de naționalitate și de sex (31.12.2019)

Bărbați % Femei % Total %

Spanioli 34715 74,9 2.813 73,8 37528 74,9

Străini 11.603 25,1 998 26,2 12.601 25,1

Total 46318 100 3811 100 50.129 100
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Tabelul 6: Evaluarea programelor educaționale reglementate

Tabelul 7: Evaluarea de către femei a programului educațional social

Apreciere Liceu VET Universitate

Foarte bun 48% 50% 35%

Bun 26% 33% 45%

Normal 26% 10% 20%

Slab 0% 7% 0%

Apreciere Sociocultural Abilități 
sociale

Gen Violență 
de gen

Stimă de 
sine

Educație 
în copilăria 
timpurie

Pregătirea 
pentru 
libertate

Slab 3% 5% 2% 3% 2% 6% 8%

Obișnuit 7% 4% 8% 9% 6% 13% 7%

Bun 44% 38% 36% 36% 33% 23% 30%

Foarte bun 46% 53% 54% 52% 59% 58% 55%

În general, femeile evaluează pozitiv programele educaționale reglementate, și mai ales cele care 

au o perspectivă socio-educațională, evidențiindu-le pe acestea din urmă drept propulsoare 

pentru dezvoltarea unor factori de protecție în procesele de încetare a consumului de droguri. 

În ciuda valorii ridicate a acestora, nu toate femeile (numai 53% din cele chestionate) participă la 

programe sau la activități care s-ar încadra în domeniile profesional ale educației superioare (HE), 

cum ar fi programele socio-culturale, programele de dezvoltare a abilităților sociale, programele 

privind violența de gen, cursurile despre gen, cursurile despre stima de sine, cursurile despre 

educația în copilăria timpurie și cursurile de adaptare și pregătire pentru libertate.

• Deși SGIP promovează programele educaționale, instruirea formală care implică finalizarea 

formării de bază, promovarea în educația secundară este detectată ca fiind o nevoie prioritară 

pentru femei. 23% dintre respondente nu au nici un fel de educație sau nu au terminat 

ciclul de educație primară. În acest sens, numai 26% dintre acestea participă la programe 

de educație (cursuri de alfabetizare pentru adulți, alfabetizare și limba spaniolă, educație 

secundară, educație reglementată, liceu, cicluri de instruire de nivel intermediar și mai înalt și 

studii universitare). Realitatea descrisă arată că încă nu există acces universal și permanență 

pentru femei în axa constitutivă a tratamentului în penitenciar, care ar presupune educația 

drept cale fundamentală de acces pentru reintegrarea viitoare socio-profesională complexă.

• Autorii au constatat că, în general, femeile dependente active sunt cele care prețuiesc cel 
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mai mult programele despre stima de sine și programele despre abilități sociale (sau cele 

care aprofundează dobândirea abilităților sociale și pregătirea pentru libertate) pentru 

ceea ce implică acestea pentru  sprijini recuperarea lor, acestea fiind mai puțin prețuite de 

fostele dependente și în PMM; deoarece ele minimizează riscul de recidivă. Femeile cu un 

profil de consum (foste dependente și în PMM) manifestă un interes ridicat față de cursurile 

socioculturale și despre sport, o trambulină care permite prevenirea și îmbunătățirea la 

nivel cuprinzător a sănătății. Această concluzie principală presupune din partea Instituției 

Penitenciare faptul că se acordă atenție programelor motivaționale și programelor de 

prevenire a recidivei pentru această populație.

• Deși majoritatea femeilor sunt mame (circa 80%), foarte puține participă la cursuri sau 

programe de educație pentru copilăria timpurie (7% dintre respondente). Acest lucru 

evidențiază nevoia unui tratament specific și generalizat privind competențele materno-

filiale și parentale în Instituția penitenciară, în special pentru dependentele active care sunt 

cele care apreciază cel mai puțin aceste programe și au nevoile de mai multă consolidare și 

de mai multă motivare socio-educațională.

• În ciuda progreselor legate de politicile privind tratamentul de gen în Europa și în Spania, 

participarea femeilor la aceste cursuri specializate pe gen este foarte redusă (11% dintre 

respondente), așadar putem afirma că în Spania nu există suficientă grijă pentru deținute, 

majoritatea dintre acestea fiind supraviețuitoare ale violenței de gen, prin urmare este urgent 

să se facă un pas înainte în această privință (Del Pozo Serrano, 2015).
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„Educația ar trebui să se afle în inima sistemului penitenciar”. 
Dacă educația este motorul mobilității sociale, ea este 
totodată motorul reabilitării deținuților.

Pentru a realiza acest lucru, propunem următoarele recomandări:

O investiție masivă în resursele umane și economice pentru a evita penitenciarele 

supraaglomerate. Condiții mai multe în penitenciare și o rată mai ridicată a personalului alocat 

pentru fiecare deținut conduce la crearea unui mediu care permite întregului personal să fie mai 

implicat în programul educațional.

Îmbunătățirea formării pentru personal (abilități non-tehnice, mentorat). Acest lucru poate fi 

realizat în mai multe moduri, cum ar fi Zilele Europene de Informare privind Instruirea. Pentru 

a încuraja instruirea personalului, orele pe care aceștia le petrec la instruire ar trebui să fie 

considerate ore de muncă, și prin urmare participanții ar trebui să fie remunerați.

Informarea și promovarea accesului la uneltele și oportunitățile europene pentru instruirea 

tinerilor și a adulților. Pe lângă îmbunătățirea formării personalului, numeroase oportunități de 

formare aprofundată sunt disponibile la nivel european.

Nevoia de dezvoltare a Programului social educațional: abilități interpersonale și chiar propria 

încredere în sine. Aceste programe sunt foarte importante în special atunci când vine vorba 

despre deținuți care se confruntă, spre exemplu, cu adicții. Prin implementarea acestor programe 

educaționale, se răspunde nevoilor unora dintre cei mai vulnerabili deținuți. 

Formular de feedback și de evaluare din partea întregului personal implicat: Serviciile 

penitenciare și de probațiune și autoritățile educaționale trebuie să efectueze sondaje regulate 

în rândul populațiilor din penitenciare, să identifice nevoile, și să se asigure că activitățile 

educaționale oferite sunt conforme acestor nevoi. O problemă contrastantă a apărut în legătură 

cu instruirea sau sprijinul acordat personalului pentru a încuraja și sprijini educația deținuților, 

mai precis, managementul a spus că personalul din penitenciare are nevoie de formare, în timp 

ce personalul consideră că nu primește nici un fel de formare pe subiectul sus-menționat.

7. Concluzii
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Formare: EESPIP - Sprijin educațional european pentru ofițerii de penitenciar care 
interacționează în contextul învățării în penitenciar cu femei și membri ai minorităților

Modulul IO5:  Sprijin pentru consolidarea structurală a 
sistemului educațional în penitenciare

Instructor:

Sesiunea nr.: Durata: 5 ore Data:

Obiective generale: Să ajute managerii de penitenciare, personalul din 
penitenciare și părțile interesate să analizeze principalele 
caracteristici care ar putea sprijini consolidarea 
structurală a sistemului educațional în penitenciare.

Rezultatele învățării: Să permită managerilor de penitenciare și părților 
interesate să înțeleagă importanța:

• Învățării pe toată durata vieții pentru femei și 
membrii minorităților în contextul penitenciarului, 
dar și pentru întregul personal

• Relația între deținut și ofițer în cursul instruirii.

Instructorii vor putea organiza sesiuni de formare 
pentru a învăța managerii de penitenciare cum să 
îmbunătățească structural sistemul de educație în 
penitenciare.

Conținut: • Prezentarea  EESPIP 

• Introducere privind modul de îmbunătățire și 
implementare a Educației în penitenciare din 
perspectivă structurală

• Managerii de penitenciar și rolul lor 

• Favorizarea accesului la instruire pentru femei și 
membrii minorităților?

• Sistemul de instruire și cum poate fi îmbunătățit 

• Implicarea tuturor membrilor personalului

• Instruirea personalului

• Legea și rolul guvernului în ceea ce privește 
penitenciarele 

• Bariere structurale identificate

Metode: Instruirea explicativă, interogativă și interactivă digitală 
cu practică alternantă și contribuții teoretice și jocuri de 
rol. Feedback din experiența proprie 

Recunoaștere: Certificat de instruire EQF nivel: IV
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PLANUL MODULULUI

Program
(propunere)

Activități Resurse și materiale

9.00 -9.30 Prezentare; Activități de spart gheața; PPT & Kahoot

9.30 to 10.30 Introducere privind modul de îmbunătățire și 
implementare a Educației în penitenciare din 
perspectivă structurală

Rolul managerului de penitenciar și principalele 
provocări ale acestuia

Prezentare PPT

Discuții cu participanții

 (exerciții de grup)

10.30 Pauza de cafea

10.45 - 11.15 Favorizarea accesului la instruire pentru femei și 
membrii minorităților 

Brainstorming despre sistemul de instruire și 
despre cum poate fi îmbunătățit

Prezentare PPT

Discuții cu participanții

(exerciții de grup)

11.15 - 12.00 Instruire pentru personal: ACCES la uneltele și 
resursele europene.

Prezentare PPT

12.00 - 13.00 Legea și rolul guvernului în ceea ce privește 
penitenciarele

Bariere structurale identificate

Prezentare PPT

Activitate practică

13.00 - 13.30 Debriefing Jamboard/mentimeter

Evaluarea 
cursului

Verificați dacă cursul răspunde cerințelor Formular de evaluare

8. Sesiunea de instruire - Planul modulului
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