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REINTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR
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I
REINTEGRAREA SOCIALĂ
A PERSOANELOR CONDAMNATE PENAL

Fundaţia Reforma Justiţiei Penale a iniţiat în 2007 un
proces de consultare în care au fost implicaţi reprezentanţi
ai societăţii civile şi autorităţi publice locale şi centrale
implicate în reintegrarea socială a grupurilor vulnerabile.
Procesul a vizat sprijinirea elaborării unui răspuns
comunitar integrat la problemele legare de reintegrarea
socială a persoanelor condamnate penal care aparţin unor
grupuri vulnerabile. Grupurile vulnerabile avute în vedere
în aici au fost: romii, copiii proveniţi din instituţii şi tinerii cu
risc de dependenţă de drog.
Prezentăm în continuare o sinteză a informaţiei generate
în cadrul acestui proces de consultare.
Trebuie ţinut cont de faptul că este greu de realizat
integrarea socială a oamenilor care nu au fost, în fapt,
integraţi în comunitate, anterior executării pedepsei.
În ce priveşte grupurile vulnerabile, considerăm că
acestea au nevoie de o protecţie specială atunci când se
confruntă cu instituţii ale sistemului de justiţie penală.
Dacă în pentru copiii aflaţi în dificultate şi persoanele
dependente de drog se fac eforturi de a răspunde
necesităţilor lor specifice ca membri ai unor grupuri
vulnerabile atunci când se află în supravegherea unor
instituţii ale sistemului de executări penale, pentru
populaţia roma, din dorinţa de a reduce discriminarea, nu
există preocuparea de a asigura un suport specific
necesar în cadrul sistemului de justiţie penală. Persoanele
de origine romă aflate în executarea unei pedepse
privative de libertate au acces la toate programele şi
activităţile care se derulează în penitenciare, evident,
individualizate în funcţie de necesităţile fiecărei persoane.
Strategia guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor
pune însă accentul pe rezolvarea unor probleme sociale
cu care se confruntă în general grupurile vulnerabile:
discriminarea şi accesul egal la locuinţe, educaţie,
sănătate, muncă şi protecţie socială.
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I. PROBLEMELE CU CARE
PERSOANELE CONDAMNATE

SE

CONFRUNTĂ

Problemele menţionate în continuare pot fi identificate la
persoanele condamnate penal, dar apar mari diferenţe
între persoanele care şi-au ispăşit sentinţa în penitenciar
şi cele care au executat pedeapsa sub supraveghere în
comunitate.
Astfel, persoana condamnată
□ în
penitenciar:
îşi
pierde
abilităţi,
responsabilităţi, roluri; faptul că a stat în
penitenciar, influenţează relaţiile persoanei
cu prietenii şi cu familia.
□ în comunitate: se asigură continuitatea
locului de muncă.
Atât activităţile educative cât şi cele terapeutice vin să
sprijine aptitudinile persoanelor private de libertate, uneori
chiar să le descopere abilităţi, să susţină şi să dezvolte
relaţiile persoanei cu familia şi cu prietenii.
În perioada imediat următoare după eliberarea din
penitenciar, persoanele sunt deosebit de vulnerabile. Ele
se pot confruntă cu:
□ probleme de adaptare la viaţa din
comunitate
□ stigmatizarea din partea celor din jur
□ dificultăţi în găsirea unei locuinţe şi a unui
loc de muncă (o sursă de venit legală)
□ dificultăţi în integrarea în familie
Pregătirea pentru liberare începe din prima zi de
executare a pedepsei, odată cu evaluarea carenţelor
educaţionale, sociale şi a caracteristicilor de personalitate
şi cu stabilirea Planului individualizat de educaţie şi de
asistenţă psihosocială.
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Arii de viaţă în care apar probleme pentru persoanele
condamnate penal
□ Muncă
□ Educaţie
□ Familie
□ Locuinţă
Tipuri de probleme cu care se confruntă persoanele
condamnate penal
□ Percepţia societăţii, discriminarea şi etichetarea
Un client de probaţiune ne-a relatat faptul că nu
poate lua examenul pentru permisul de conducere,
deşi este bine pregătit, posibil din cauza
discriminării din partea agentului de poliţie (fiind şi
rom şi condamnat pentru o faptă penală).
□ Lipsa şcolarizării
Deşi majoritatea persoanelor condamnate penal şi
aflate în comunitate sub supraveghere au un loc de
muncă, multe dintre aceste persoane, ca şi în cazul
persoanelor private de libertate, au un nivel de
educaţie redus.
□ Lipsa locului de muncă
Persoanele care au fost condamnate penal nu se
pot angaja şi nu pot desfăşura anumite activităţi
(ex. ca paznici) pentru că au cazier.
În cursul anului 2007 doar 25 de persoane eliberate
din penitenciare s-au adresat agenţiilor pentru
ocuparea forţei de muncă. Multe dintre persoanele
eliberate din penitenciare încearcă iniţial să
ascundă faptul că au fost condamnate penal.
Programul de pregătire pentru liberare prin
consiliere şi informare vocaţională (asociate
cursurilor de formare profesională) oferă toate
datele necesare oricărei persoane pentru angajare
– de la modul de adresare, completare a
documentelor, întocmirea unei scrisori de intenţii, a
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□

□
□
□
□

unui CV, până la drepturile, obligaţiile pe care le au
atc.
Lipsa sistemului instituţionalizat de suport
social
După eliberarea din penitenciar şi până la
reintegrarea socială există o perioadă de timp în
care nevoile persoanelor anterior aflate în detenţie
nu sunt adecvat acoperite financiar sau cu diferite
servicii sociale. De asemenea, nu există nici
prevederi legale specifice pentru astfel de situaţii.
Lipsa unui sistem de supraveghere eficient pentru
persoanele care execută sentinţa penală sub
supraveghere în comunitate
Dependenţa de droguri şi alcool
Problemele psihice
Inexistenţa în instituţiile sistemului penitenciar a
segregării infractorilor primari de cei recidivişti.
Astfel, de multe ori infractorii primari devin victime
ale agresiunilor (ex. furt, şantaj, etc.) recidiviştilor.
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II. FACTORI IMPORTANŢI ÎN REINTEGRAREA
SOCIALĂ A MEMBRILOR GRUPURILOR
VULNERABILE CONDAMNAŢI PENTRU O FAPTĂ
PENALĂ
Integrarea socială trebuie raportată la specificul infracţiunii
şi la fiecare persoană în parte. Varietatea de infracţiuni
presupune o varietate de o forme de reintegrare.
Legislaţia califică infracţiunea, specialiştii în educaţie şi
asistenţă psihosocială evaluează cauzele care au generat
disfuncţionalităţile în cazul fiecărei persoane şi nici nu ar fi
eficient să analizăm infracţiunea ca şi faptă.
Poate mai mult decât intervenţia instituţiilor statului (ex.
programe de reintegrare desfăşurate pe timpul executării
pedepsei şi resursele materiale alocate acestor programe)
contează sprijinul familiei şi mediul social.
Reintegrarea socială presupune şi reprimirea de către
familie şi depinde de disponibilitatea familiei de a susţine
material şi moral persoana condamnată.
Menţinerea relaţiilor cu familia, iar acolo unde este cazul
îmbunătăţirea relaţiilor cu familia este un obiectiv prioritar
pentru reinserţia socială a persoanei private de libertate.
În ce priveşte munca, pentru ca aceasta să fie eficientă în
reintegrarea socială a persoanelor condamnate, trebuie ca
şi acestea să fie interesate în munca respectivă şi nu doar
în a câştiga o reducere a pedepsei cu închisoarea sau
executarea unei sentinţe în comunitate prin muncă în
folosul comunităţii. Angajatorii cer seriozitate din partea
angajatului şi de multe ori persoanele care au executat
pedepse privative de libertate nu sunt motivate să
muncească. În multe cazuri, persoanele care au executat
pedepse privative de libertate preferă să lucreze pe piaţa
neagră a muncii şi să fie beneficiari ai venitului minim
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garantat care le asigură şi acces la alte drepturi de
asigurări sociale şi la hrana oferită prin cantinele sociale.
Pentru angajatori este important şi felul în care persoana
care a executat pedepse privative de libertate se poate
integra în echipa de lucru (poate există stigmatizare din
partea colegilor).
Integrarea prin muncă este o parte importantă a
procesului, dar nu este singura.
Astfel, în reintegrarea socială a persoanelor care au fost
condamnate penal pot fi eficiente:
□ Cultivarea încrederii în sine
□ Menţinerea legăturii cu familia
□ Descoperirea şi încurajarea intereselor prosociale
(ex. muncă, alfabetizare, educaţie, etc.)
□ Influenţa pozitivă a colegilor de muncă şi a
prietenilor
Acestea sunt obiective ale activităţilor de educaţie şi de
asistenţă psihosocială, utilizate de câţiva ani chiar.
Sistemul penitenciar sprijină reintegrarea socială a tuturor
persoanelor private de libertate, pornind de la necesităţile
individuale sociale, educaţionale şi terapeutice ale fiecărei
persoane private de libertate şi, mai ales, nu sancţionează
persoanele care după liberare nu au fost acceptate de
comunitate şi au recidivat.
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III.
OPORTUNITĂŢI
PENTRU
REINTEGRAREA
SOCIALĂ A PERSOANELOR CARE AU FOST
CONDAMNATE PENAL ŞI CARE APARŢIN UNOR
GRUPURI VULNERABILE
□ Legea 116/2000 privind combaterea marginalizării
sociale asigură cadrul legal pentru sprijinirea
tinerilor până în 35 de ani. Este creată astfel
posibilitatea încheierii unor contracte de solidaritate
pentru
sprijinirea
angajării
persoanelor
marginalizate.
□ În perioada de pregătire pentru liberare, persoanele
private de libertate pot urma cursuri de calificare
gratuite.
□ Pe perioada detenţiei, persoanele condamnate
penal pot urma cursuri şcolare oferite gratuit.
Persoanele private de libertate care urmează astfel
de cursuri primesc şi recompense de natură
financiară.
□ Pe perioada detenţiei, persoanele private de
libertate pot desfăşura activităţi de muncă, iar faptul
că lucrează pe timpul detenţiei poate fi o
recomandare pozitivă pentru foştii deţinuţi şi ar
trebui să aibă un impact pozitiv asupra încrederii
angajatorilor şi a societăţii în general în aceştia.
□ În ultima perioadă se găsesc cu mai mare uşurinţă
locuri de muncă, inclusiv pentru muncitori
necalificaţi.
□ Angajează fără a solicita cazier:
o firmele mici, pe bază de relaţii personale (ex.
firmă deţinută de un prieten sau membru al
familiei)
o firme mari din anumite domenii (ex. cablu
TV)
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□ Există posibilitatea de a lucra ca persoană fizică
autorizată sau de a înfiinţa o firmă
□ Există angajatori care oferă calificare la locul de
muncă pentru cei care nu au o calificare, sau sunt
dispuşi să plătească ei cursurile de calificare
□ Există (mai ales la angajatorii străini) o deschidere
pentru angajarea grupurilor marginalizate
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IV. INTERVENŢIA PENTRU REINTEGRARE SOCIALĂ
Disfuncţionalităţi în intervenţia pentru reintegrare
socială a persoanelor condamnate penal
Putem afirma că sistemul de asistenţă pentru persoanele
condamnate penal nu este coerent şi integrat:
□ Legislaţia actuală este restrictivă, limitând numărul
persoanelor care pot primi suport social.
Spre exemplu, contractul de solidaritate prevăzut în
legislaţia referitoare la combaterea marginalizării
sociale, poate asigura sprijin pentru un număr mult
prea redus de cazuri, dar oferă avantaje rezonabile
pentru angajatori.
De asemenea, legea de executare a pedepselor nu
permite voluntariatul persoanelor private delibertate
(ex. intervenţii în situaţii de criză sau pentru grupuri
defavorizate) care ar avea un impact pozitiv şi ar
atrage simpatia comunităţii. Conform legii de executare
a pedepselor munca este doar o opţiune şi nu o
obligaţie pentru deţinuţi.
Conform legislaţiei actuale, deţinuţii nu au acces la
cursurile de formare organizate de agenţiile publice de
ocupare decât cu maxim 9 luni înainte de liberare. Cele
9 luni prevăzute de legislaţia în vigoare sunt
echivalente perioadei de şomaj în care cursurile se
susţin gratuit de către reprezentanţii DJOFM. Sistemul
penitenciar, deschis colaborării cu comunitatea,
susţine demersurile ONG care, acreditate pentru
susţinerea cursurilor de formare, oferă astfel de formări
– dar astfel de organizaţii sunt foarte puţine.
□ Există domenii de intervenţie în reintegrarea
persoanelor condamnate penal care nu sunt încă
acoperite satisfăcător. Astfel, nu există asistenţă postdetenţie. Nu se poate vorbi de o eficienţă a
programelor de reeducare din penitenciare dacă
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□

□

□

□

acestea nu sunt continuate de programe de asistenţă
în comunitate şi dacă persoanele care se liberează nu
sunt monitorizate şi sprijinite în comunitate.
Deşi există servicii sociale în comunitate care pot
asigura asistenţă şi consiliere, astfel de servicii şi
resurse diferă de la o comunitate locală la alta adesea
nu în funcţie de nevoile sociale existente la nivelul
respectivelor comunităţi, ci în funcţie de resursele
materiale şi de expertiză de care dispune comunitatea
respectivă.
Direcţiile de asistenţă socială nu dispun de expertiză
specifică pentru a lucra cu foşti deţinuţi şi persoane
aflate în probaţiune. Astfel, se lucrează greu cu
persoanele anterior aflate în detenţie sau aflate în
probaţiune, pentru că acestea nu sunt însoţite de un
asistent social în comunitate.
Resurse umane reduse la nivelul serviciilor de
probaţiune şi al unităţilor penitenciare pentru
supravegherea şi controlul eficient în comunitate al
persoanelor care execută pedepse privative de
libertate (ex. pentru supravegherea deţinuţilor care ies
la muncă în afara locului de deţinere sau la activităţi
educative desfăşurate în comunitate) şi pentru
desfăşurarea unor programe de asistenţă psihosocială
eficiente
Colaborarea serviciilor locale de asistenţă socială şi de
ocupare a forţei de muncă, cu serviciile de probaţiune
şi cu serviciile educative şi de asistenţă psihosocială
din penitenciare este redusă.
Spre exemplu, serviciul de probaţiune din Bucureşti
deşi informează clienţii referitor la serviciile publice sau
private de asistenţă socială din comunitate pe care le
pot accesa, comunică şi colaborează în foarte mică
măsură cu aceste servicii pentru rezolvarea unor
cazuri concrete.
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De asemenea, deşi există un protocol între ANP şi
ANOFM, iar AJOFM comunică la penitenciare locurile
de muncă disponibile, penitenciarele nu trimit la
AJOFM date referitoare la persoanele care se
eliberează din penitenciare şi care au nevoie de un loc
de muncă.
□ Există un număr mic de ONG care oferă servicii
persoanelor condamnate.
□ Sistemul de protecţie socială pentru persoanele care
au fost condamnate penal este excesiv de birocratic
Servicii propuse a fi oferite de ONG ∗
□ Mediere şi consiliere pentru găsirea unui loc de
muncă
□ Reţele de ONG de ocupare
□ Organizarea de ateliere şi cursuri de calificare în
penitenciare
□ Oferirea unor unelte pentru începerea unei afaceri
pe cont propriu
□ Sprijin pentru autorizarea ca persoane fizice ce
desfăşoară o activitate economică
□ Colaborare cu bănci pentru creditarea începerii
unor afaceri

∗

Sistemul penitenciar ca şi sistemul de probaţiune, sunt
deschise voluntariatului reprezentanţilor ONG, vizibil în modul
de colaborare cu toate asociaţiile şi fundaţiile care doresc să
sprijine reinserţia socială a persoanelor private de libertate.
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PACHET INFORMATIV
REINTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR
CONDAMNATE PENAL CARE APARŢIN UNOR
GRUPURI VULNERABILE
II
ASPECTE ALE DISCRIMINĂRII FOŞTILOR
INFRACTORI
CARE APARŢIN UNOR GRUPURI VULNERABILE
1
DIMENSIUNILE DISCRIMINĂRII
ÎN PROCESUL DE RESOCIALIZARE A COPIILOR ŞI
TINERILOR AFLAŢI ÎN CONFLICT CU LEGEA PENALĂ
ŞI
PROVENIŢI DIN GRUPURI VULNERABILE
Dr. Sorin Cace
Penal Reform International Romania
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1. Standarde internaţionale şi europene cu privire la
justiţia penală aplicată copiilor şi tinerilor proveniţi
din grupuri vulnerabile
2. Coordonate statistice ale delincvenţei juvenile în
România şi Bulgaria
3. Cadrul legislativ şi instituţional cu privire la
resocializarea delincvenţilor juvenili
4. Particularităţi ale procesului de resocializare a
copiilor şi tinerilor delincvenţi proveniţi din grupuri
vulnerabile
a. copiii Roma
b. copiii proveniţi din instituţii
c. copiii dependenţi de droguri
5. Programe de prevenire a delincvenţei juvenile
pentru copiii şi tinerii proveniţi din grupuri vulnerabile
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1. STANDARDE INTERNAŢIONALE ŞI EUROPENE CU
PRIVIRE LA JUSTIŢIA PENALĂ APLICATĂ COPIILOR
ŞI TINERILOR

Sancţiunile neprivative de libertate sunt legate de "justiţia
de reabilitare", abordare ce se focalizează pe
recuperarea individului în beneficiul pe termen lung atât al
infractorilor cât şi al comunităţii. Justiţia de reabilitare, prin
trecerea de la pedeapsa fizică la reabilitarea morală, este
considerată o extensie a unor încercări îndelungate de
a creşte eficienţa condamnării.
Medierea, munca în folosul comunităţii, precum şi
sancţiunile administrative sau financiare sunt câteva
exemple de hotărâri judecătoreşti cu suspendare ce sunt
folosite ca alternative la pedeapsa cu închisoarea sau, mai
general, aplicarea de sancţiuni neprivative de libertate la
pedeapsa cu închisoare. În plan internaţional se manifestă
un suport larg răspândit pentru opţiunile la
condamnările restaurative, în mod particular pentru
tinerii infractori 1.

1

Roberts, J.V., Stalans, L.J, Restorative sentencing: exploring the
views of the public, Social Justice Research 17, 2004, p. 315-334
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Recomandarea 914 (1981), care defineşte ca principiu de bază
al politicii penale „înlocuirea, pe cât posibil, a pedepsei închisorii
de scurtă durată cu alte măsuri care au aceeaşi eficienţă";
Rezoluţia 3 - „Criza economică şi infracţionalitatea", a celei de
a 13 Conferinţe a Miniştrilor de Justiţie din Europa (1982), prin
care au fost reliefate efectele negative ale crizelor economice
asupra bunei funcţionări a sistemului justiţiei penale, fiind
identificate, printre altele, şi următoarele soluţii: evitarea oricărei
creşteri a utilizării arestului preventiv şi a pedepsei închisorii de
scurtă durată, concepând alternative adecvate, susceptibile de
punere în aplicare în perioade de criză economică;
restrângerea, pe cât posibil, a încarcerării infractorilor minori şi
tineri, pentru care reabilitarea este cu atât mai dificilă în
perioadele de criză economică; dezvoltarea măsurilor
alternative la arestul preventiv şi dez-incriminarea unor fapte.
Rezoluţia 76 (10) - „Alternative la pedeapsa închisorii", prin
care guvernelor statelor membre ale Consiliului Europei li s-a
cerut să nu precupeţească nici un efort în dezvoltarea
alternativelor existente, precum probaţiunea şi sancţiunile
pecuniare, şi să studieze posibilitatea introducerii unor variate
noi alternative la închisoare, cu luarea în considerare în mod
special a implicării comunităţii în procesul de resocializare a
infractorilor.
Recomandarea nr. R (92) 16, referitoare la Regulile Europene
asupra sancţiunilor aplicate în comunitate, prin care guvernelor
statelor membre li se recomandă să se inspire în legislaţia şi
practica lor internă din principiile reţinute în textul Regulilor
Europene, cu scopul de a le pune în aplicare în mod progresiv;
Recomandarea nr. R (2000) 22, referitoare la implementarea
Regulilor Europene privind măsurile şi sancţiunile comunitare,
adoptate în anul 1992, considerându-se că aceste măsuri şi
sancţiuni reprezintă mijloace importante de luptă împotriva
criminalităţii şi că ele evită efectele negative ale închisorii.
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Recunoscând necesităţile de dezvoltare naţională,
internaţională şi regională ca abordare şi strategie pentru
prevenirea infracţionalităţii şi tratamentul infractorilor,
recomandări similare celor prezentate mai sus au fost
reiterate şi de către Naţiunile Unite:
Rezoluţia 40/33 din 1985 - Ansamblul Regulilor Minime
ale Naţiunile Unite cu privire la administrarea justiţiei
pentru minori (Regulile de la Beijing), care reliefează
importanţa
resocializării
minorilor
delincvenţi
în
comunitate, plecând de la particularităţile bio-psiho-sociale
ale acestei categorii de persoane, precum şi de la
impactul negativ al mediului carceral asupra personalităţii
acestora;
Regulile Minime ale Naţiunilor Unite referitoare la
măsurile neprivative de libertate (Regulile de la Tokyo)
45-110 din anul 1990, bazate pe principiul respectării
drepturilor persoanelor aflate în conflict cu legea, pe
finalitatea pedepsei, şi luând în considerare creşterea
populaţiei carcerale şi supraaglomerarea penitenciarelor,
vizează încurajarea comunităţii de a participa mai activ la
realizarea actului de justiţie şi, în special, la tratamentul
delincvenţilor, în vederea dezvoltării simţului de
responsabilitate faţă de societate;
Rezoluţia 45/112 din 1998 - Principiile Naţiunilor Unite
pentru Prevenirea Delincvenţei Juvenile (Principiile de la
Riyadh), reliefează importanţa concertării acţiunilor
statelor membre în vederea eficientizării eforturilor
naţionale în domeniul protecţiei şi ocrotirii minorilor şi
tinerilor, prin diminuarea factorilor criminogeni şi prin
consolidarea intervenţiilor statale în asigurarea socializării
/ reintegrării sociale a acestora.
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Sancţiunile neprivative de libertate şi infracţiunile la
regimul drogurilor
Alternativele la închisoare nu pot fi văzute separat de
criminalitatea legată de consumul de droguri ce se
manifestă în continuă creştere, fenomen prezent încă din
1960, şi de dezvoltările recente ale cadrelor normative
naţionale şi internaţionale privind criminalitatea.
Pentru persoanele consumatoare de droguri ce au
săvârşit fapte penale, cea mai severă consecinţă pentru
infracţiunile comise este închisoarea, apreciindu-se că
aceasta reprezintă un mediu dăunător în mod special
pentru
consumatorii
problematici
de
droguri
2
(EMCDDA, 2003) . Închisorile sunt foarte aglomerate în
multe ţări, iar motivele economice pentru promovarea
alternativelor la pedeapsa cu închisoarea nu trebuie
subestimate pentru că sunt, în general, mai puţin
costisitoare decât încarcerarea.
Tratamentul pentru consumul de droguri aplicat
consumatorilor problematici de droguri în cadrul
regimurilor de sancţionare penală a fost introdus
progresiv în ultimele decenii în majoritatea societăţilor
moderne. Această dezvoltare este consecventă cu
evoluţia mai multor paradigme umaniste din legislaţie şi
din sistemul justiţiei penale, ca şi cu multe din modelele
psihosociale şi medicale de tratament a adicţiilor.

2

EMCDDA (2003), Treating drug users in prison – a critical area for
health/promotion and crime-reduction policy, Drugs in Focus No.7,
Lisbon, 2003
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Convenţia Unică asupra stupefiantelor din 1961 3, la
art. 36.1(b), prevede că "atunci când aceste infracţiuni
au fost comise de persoane care utilizează în mod
abuziv stupefiante, Părţile vor putea, în loc să le
condamne sau să pronunţe împotriva lor o sancţiune
penală, sau ca pedeapsă complementară la
condamnare sau a sancţiunii penale, să supună
aceste persoane la măsuri de tratament, educative, de
postcură, de readaptare şi de reintegrare socială".
Acest lucru este reiterat în Convenţia Naţiunilor Unite
din 1971 asupra substanţelor psihotrope la art. 22.1(b) şi
în Convenţia din 1988 contra traficului ilicit de stupefiante
şi substanţe psihotrope 4 la art. 3.4 (b-d), eforturile
menţionate consolidând "punţile între sistemul de
justiţie şi cel de tratament ce pot fi de asemenea
create în alte faze ale procesului juridic, inclusiv în
cea a urmăririi penale" (par. 3.108).
Pe baza acestora, articolul 14 din Declaraţia UNGASS
afirmă că „Statele Membre ar trebui să dezvolte acolo
unde este oportun, în cadrul sistemului juridic, posibilităţi
de asistenţă a consumatorilor de droguri prin servicii de
educare, tratament şi reabilitare. În acest context general,
o cooperare strânsă între sistemele juridic, al sănătăţii şi
social este o necesitate şi ar trebui încurajate". Obiectivul

3

Convenţia Unică asupra stupefiantelor din 1961, adoptată de
România prin Decretul nr. 626 din 1973 pentru aderarea României la
Convenţia Unică asupra stupefiantelor din 1961 şi la protocolul privind
modificarea acesteia

4

Convenţia Naţiunilor Unite din 1971 asupra substanţelor psihotrope
adoptată de România prin Legea nr. 118 din 15 decembrie 1992
pentru aderarea României la Convenţia asupra substanţelor
psihotrope din 1971 şi la Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante
şi substanţe psihotrope din 1988
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10 din principiile generale ale reducerii cererii de droguri,
convenite în martie 1999 de Consiliul Economic şi Social
al ONU afirmă nevoia de a oferi alternative sociale sau
măsuri terapeutice la pedepse şi condamnări.
În raportul din 2004, partea I B, paragraful 27, Organul
Internaţional de Control al Stupefiantelor (INCB) a
promovat tratamentul ca alternativă la închisoare:
„Eforturile de prevenire a consumului de droguri, împreună
cu programele de tratament accesibile, oferind sprijin
psihosocial şi terapie farmacologică, sprijinite de eforturi
ale instituţiilor locale de aplicare a legii, care vizează
activităţi de trafic de droguri ale consumatorilor
dependenţi, pot avea un efect sinergetic: reducerea atât a
ofertei cât şi a cererii de droguri ilicite. Programele care
oferă alternative la închisoarea şi combină aplicarea legii
cu recuperarea individuală, s-au dovedit a fi eficiente atât
în tratarea afecţiunilor asociate consumului de droguri cât
şi în reducerea criminalităţii; ele pot de asemenea să
prevină contactul tinerilor consumatori de droguri cu
cultura criminalităţii din închisori. În consecinţă, activităţile
de reducere a cererii precum alternativele de tratament
care oferă opţiuni pentru consumatorii de droguri din afara
reţelelor de distribuţie a drogurilor pot afecta organizaţiile
de trafic cu droguri şi pot reduce capacitatea acestora de
a furniza droguri ilicite"
În prezent, în Uniunea Europeană, consumatorii
problematici de droguri ce au săvârşit fapte penale
sunt din ce în ce mai mult consideraţi ca având o
tulburare de natură medicală sau psihosocială şi nu
sunt văzuţi numai ca infractori. În acelaşi timp, s-a
demonstrat ştiinţific că tratamentul legat de droguri poate fi
eficient în distrugerea cercului vicios şi costisitor al
criminalităţii şi consumului de droguri.
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Protecţia membrilor grupurilor vulnerabile în sistemul
de justiţie
Este foarte important să se cunoască modalitatea prin
care statele protejează acele grupuri din populaţie care se
află într-o poziţie deosebit de vulnerabilă în cadrul
acţiunilor judiciare. Astfel, se pot folosi diverse modalităţi
pentru a proteja aceste categorii:
1. Mecanism de informare specific: de exemplu, un
mecanism de informare public, gratuit şi
personalizat, depinzând de poliţie sau de sistemul
judiciar, care permite victimelor infracţiunilor penale
să primească informaţii privind anchetarea
plângerilor înaintate
2. Modalităţi specifice de audiere: de exemplu,
posibilitatea ca prima depoziţie a unui copil să fie
înregistrată, pentru a nu trebui să o repete în
următoarele etape ale acţiunii.
3. Drepturi procedurale specifice: de exemplu, audiere
în cameră pentru victimele violurilor sau obligaţia
de a informa în prealabil victima violului în cazul
eliberării făptaşului.
Pare să reiasă un consens privind copiii care sunt
martori/victime ale infracţiunilor şi infractorii minori: pentru
aceste categorii de persoane vulnerabile, între jumătate şi
trei sferturi dintre ţări sunt de acord asupra uneia dintre
prevederile speciale sugerate (mecanism special de
informare; metode speciale de audiere; legi procedurale
speciale).
Protecţia celorlalţi factori de vulnerabilitate a justiţiabililor
pare mai puţin asigurată. Se poate constata faptul că
prevederile speciale în favoarea victimelor violurilor,
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violenţei în familie ca şi pentru persoanele cu handicap
sunt mai puţine. De asemenea, aria de acoperire a
modalităţilor speciale se extinde la "alte categorii" de
persoane vulnerabile, mai ales la martori cărora motive
obiective le permit să ia în considerare diverse
caracteristici procedurale: Bosnia şi Herţegovina
prevede numirea de experţi însărcinaţi cu adunarea
depoziţiilor la distanţă, ceea ce este de asemenea posibil
în Turcia; în România există obligaţia de a informa
utilizatorul privind condiţiile şi procedurile necesare pentru
a beneficia de măsuri de protecţie a datelor personale.
Mai multe răspunsuri se referă de asemenea la infractorii
care sunt supuşi, personal sau prin cei apropiaţi lor, unor
ameninţări sau violenţe.
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2. COORDONATE STATISTICE ALE DELINCVENŢEI
JUVENILE ÎN ROMÂNIA
Analiza celor mai generale aspecte referitoare la minorii
participanţi la infracţiuni, în perioada 2000 - 2006
(trimestrul I) evidenţiază că dimensiunea delincvenţei
juvenile, din punct de vedere statistic, înregistrează un
trend ascendent, cu excepţia anilor 2002 şi 2003 când se
consemnează scăderi minime, faţă de anul de referinţă
2000, respectiv de 5,1% şi 15,5%. Această evoluţie este
specifică atât categoriei de participanţi cu vârsta până la
14 ani cât şi celor peste această limită, până la 18 ani.
Dacă în anul 2000, poliţia a cercetat 16.511 minori pentru
săvârşirea de infracţiuni, din care 637 cu vârsta între 0 şi
13 ani, numărul acestora a ajuns în anul 2005 la 21.553
învinuiţi, din care 464 minori sub 14 ani, ceea ce
reprezintă o scădere de 32,3%.
În perioada analizată, 109.557 minori (3.065 sub 14 ani)
au fost cercetaţi de poliţie pentru săvârşirea de infracţiuni,
unele deosebit de grave. Din această cifră impresionantă,
parchetele au cercetat 102.447 minori, din care 48.193
care au răspuns penal au fost trimişi în judecată, 7.962
dintre aceştia în stare de arest preventiv.
ANUL

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 (trim.I)

16.511

17.013

15.670

13.961

19.210

21.553

5.659

0 - 13 ani

637

503

464

378

497

464

122

14 - 18 ani

15.874

16.510

15.206

13.583

18.713

21.089

5.537

Total
participanţi
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Ierarhizarea fenomenului delincvenţei juvenile pe tipuri de
infracţiuni evidenţiază că din totalul infracţiunilor comise
de minori, ponderea principală o deţin furturile de toate
genurile, situaţia cu totul specială, absolut dramatică, atât
pentru cei în cauză şi în egală măsură pentru familiile lor,
pentru victime şi comunităţile din care aceştia fac parte.

24

3. CADRUL LEGISLATIV ŞI INSTITUŢIONAL CU
PRIVIRE LA RESOCIALIZAREA DELINCVENŢILOR
JUVENILI ÎN ROMÂNIA
Sistemul de probaţiune
Baza legislativă după care se organizează şi funcţionează
sistemul de probaţiune din România a cunoscut o evoluţie
continuă, am putea spune etapizată, însă întotdeauna de
îmbunătăţire.
Pe
lângă
reglementările
penale
fundamentale - Codul penal şi Codul de procedură penală
- actele normative care stau la baza activităţii de
probaţiune sunt:
Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 29 august
2000 privind organizarea şi funcţionarea
serviciilor
de
reintegrare
socială
şi
supraveghere;
Hotărârea nr. 1239 din 29 noiembrie 2000
privind aprobarea Regulamentului de aplicare
a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.
92/2000;
Legea nr. 129 din 18 martie 2002 pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000;
Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 510/C/4.04.2005
privind Codul Deontologic al personalului de
reintegrare socială şi supraveghere;
Legea nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele
măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor
infracţiunilor;
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Legea nr. 123 din 4 mai 2006 privind statutul
personalului din serviciile de probaţiune;
Legea nr. 192 din 16 mai 2006 privind
medierea şi organizarea profesiei de mediator.
OG 92/2000 reprezintă actul normativ fundamental al
serviciilor de probaţiune, împreună cu regulamentul de
aplicare, cu legea de aprobare şi cu legea privind protecţia
victimelor, reglementând principiile generale, structura,
organizarea, atribuţiile şi responsabilităţile acestora.
Principii fundamentale după care trebuie să se ghideze
activitatea personalului de probaţiune sunt:
respectarea legii şi a hotărârilor judecă-toreşti;
respectarea drepturilor omului şi a demnităţii
umane şi evitarea discriminării pe orice temei;
sprijinirea şi încurajarea permanentă a
persoanelor
supravegheate,
asistate
şi
consiliate, în vederea reintegrării lor în societate
şi în vederea asumării responsabilităţii propriilor
acţiuni, prin formarea unei atitudini corecte faţă
de muncă, ordinea de drept şi regulile de
convieţuire socială.
De asemenea, serviciile de probaţiune îşi desfăşoară
activitatea fără vreo discriminare pe temei de naţionalitate,
cetăţenie, rasă, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie
politică sau orice altă opinie, apartenenţă politică, avere,
origine socială sau alte asemenea temeiuri.
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Organizarea serviciilor de probaţiune
Ministerul Justiţiei

Tribunale
tehnică

Subordonare

Direcţia de probaţiune

Serviciile de
probaţiune

Subordonare
administrativă

Sursă: Durnescu, Ioan. (2004). România. În Kalmthout, Anton M. Van.
(ed). Reintegrarea socială şi supravegherea infractorilor în opt ţări
europene. Craiova: Sitech. 284
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Drepturile copilului
Noua legislaţie privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului 5 care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005
prevede o serie de reglementări cu privire la copiii care au
săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu
răspund penal. În această categorie se regăsesc copiii cu
vârsta sub 14 ani, şi cei cu vârsta cuprinsă între 14 şi 16
ani care au săvârşit fapte penale fără discernământ.
Legea nr. 272/2004 prevede că aceşti copii beneficiază,
până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, de
protecţie specială din partea statului, care constă într-o
serie de măsuri, prestaţii şi servicii, în vederea protejării
intereselor sale. Măsurile de protecţie specială de care
beneficiază copiii care au săvârşit o faptă prevăzută de
legea penală şi care nu răspund penal sunt plasamentul şi
supravegherea specializată.
Plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie
specială cu caracter temporar, pe durata căruia copilul va
domicilia, după caz, la persoana, familia, asistentul
maternal sau la serviciul de tip rezidenţial care îl are în
îngrijire. De asemenea, Legea nr. 272/2004 prevede că în
cazul în care fapta prevăzută de legea penală, săvârşită
de copilul care nu răspunde penal, prezintă un grad ridicat
5

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din
23 iunie 2004; Hotărârea nr. 1437 din 2 septembrie 2004 privind
organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia
copilului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 24
septembrie 2004.
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de pericol social comisia pentru protecţia copilului 6 sau,
după caz, instanţa judecătorească dispune, pe perioadă
determinată, plasamentul copilului într-un serviciu de tip
rezidenţial specializat.
Măsura supravegherii specializate constă în menţinerea
copilului în familia sa, sub condiţia respectării de către
acesta a unor obligaţii, cum ar fi:
- frecventarea cursurilor şcolare;
- utilizarea unor servicii de îngrijire de zi;
- urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau
psihoterapie;
- interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de
a avea legături cu anumite persoane.
Atât măsura plasamentului, cât şi măsura supravegherii
specializate, sunt stabilite de către comisia pentru
protecţia copilului, în situaţia în care există acordul
părinţilor, sau de către instanţa judecătorească, la cererea
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,
atunci când nu există acordul părinţilor sau, după caz, al
unuia dintre părinţi, pentru instituirea acestei măsuri.
Aceste măsuri de protecţie specială trebuie monitorizate
trimestrial de către direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului. De asemenea, direcţia generală de
asistenţă socială şi protecţia copilului trebuie să
6

Conform H 1437/2004, art. 1, Comisia pentru protecţia copilului „este
organul de specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului
judeţean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului
Bucureşti, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării
drepturilor copilului”.
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întocmească, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaţie
care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluţia
dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a
copilului şi a modului în care acesta este îngrijit.
Este important să menţionăm faptul că Legea nr.
272/2004 a introdus obligaţia ca în toate cauzele care
privesc stabilirea, înlocuirea ori încetarea măsurilor de
protecţie specială stabilite pentru copilul care a săvârşit o
faptă penală şi nu răspunde penal se va întocmi un raport
şi din partea serviciului de probaţiune de pe lângă instanţa
judecătorească.
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Recomandări
Faţă de cadrul legal prezentat mai sus, intervenţia
serviciilor de probaţiune ar putea fi structurată pe
următoarele aspecte:
□ Elaborarea referatelor presentenţiale de evaluare
psihosocială cu privire la învinuiţi sau inculpaţi, în faza
urmăririi penale şi a judecăţii;
□ Participarea consilierului de probaţiune la şedinţa de
judecată, în calitate de specialist, pentru a oferi
informaţii utile instanţei de judecată la aplicarea
măsurilor preventive alternative la arestare şi în etapa
individualizării pedepsei, şi a formula recomandări în
privinţa modalităţii de sancţionare a minorului care a
săvârşit fapte prevăzute de legea penală;
□ Realizarea medierii victimă - bănuit / învinuit / inculpat,
pe baza dispoziţiei procurorului şi a acordului părţilor,
în cazul infracţiunilor pedepsite la plângere prealabilă,
unde împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală;
□ Supravegherea învinuiţilor pe perioada termenului de
probă, în cazul în care s-a dispus suspendarea
condiţionată a urmăririi penale şi liberarea de
răspundere penală;
□ Supravegherea modului de executare a muncii
neremunerate în folosul comunităţii, în colaborare cu
administraţia publică locală;
□ Supravegherea măsurilor de constrângere cu caracter
educativ aplicate minorilor şi iniţierea unor programe
specializate de reintegrare socială a acestora;
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□ Supravegherea persoanelor faţă de care s-a dispus
liberarea de pedeapsa penală pe termenul de
încercare stabilit de instanţa de judecată;
□ Evaluarea finală a reintegrării sociale a persoanelor
excondamnate.
□ Informarea celorlalte instituţii implicate în reintegrarea
socială a persoanelor şi de combatere a
infracţionalităţii în cazul imposibilităţii soluţionării
problemelor sociale a persoanei.
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4. PARTICULARITĂŢI ALE PROCESULUI DE
RESOCIALIZARE A COPIILOR ŞI TINERILOR
DELINCVENŢI PROVENIŢI DIN GRUPURI
VULNERABILE
Dimensiunile şi impactul discriminării în reintegrarea
socială a persoanelor condamnate penal şi care fac
parte din următoarele grupuri vulnerabile: romi, copii
proveniţi din instituţii, şi tineri cu risc de dependenţă
de droguri
Conform raportului Comisiei (Barcelona 2002), un aspect
important al provocărilor (demografice în cazul romilor)
priveşte populaţia aptă de muncă, întrucât creşterea
economică rezultă şi din participarea forţei de muncă înalt
calificate, iar educaţia şi formarea au fost definite ca un
factor cheie în influenţarea economiei. 7
Aşa cum spuneam la începutul acestui capitol, soluţia
investiţiei pentru oportunităţile de educaţie permanentă
adresată celor care au părăsit sistemul de educaţie
formală, participarea acestora la nivelele superioare de
educaţie, formare şi instruire, adresate persoanelor adulte
mai puţin pregătite şi sau cu mai puţine şanse de a învăţa
este unul din factorii de succes al politicilor europene. Prin
urmare, pe lângă flexibilitatea şi permeabilitatea
sistemelor de educaţie, politicile de ocupare pentru
grupurile vulnerabile, pentru romi în subsidiar vizează (1)
evaluarea pregătirii informale sau anterioare a
"candidaţilor" la cursurile de educaţie şi formare, urmate
de formarea propriu zisă.

7

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/commun-fromcommision-oth-rmn-t02.pdf
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Un factor de succes în evaluarea pregătirii şi aplicarea
politicilor de ocupare şi/ sau calificare/certificare îl
reprezintă îmbinarea formării cu experienţa la locul de
muncă, pentru care sunt necesare module mai scurte şi
mai orientate, desfăşurate pe o perioadă de timp mai
redus.
În concluzie, dacă investiţiile în domeniul ocupării sunt
dublate de luarea în considerare a caracteristicilor
individului, a condiţiilor de pe piaţa muncii precum şi unor
stimulanţi
potriviţi
pentru
încurajarea
grupurilor
dezavantajate, acestea vor reuşi să încurajeze ocuparea,
inclusiv a persoanele mai în vârstă.
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a) Populaţia romă
Planul General de măsuri al Strategiei Guvernului de
îmbunătăţire a situaţiei romilor, H.G 430/2001 şi
Rapoartele de monitorizare privind România - capitolul
"Protecţia şi integrarea minorităţilor" au stat la baza
elaborării măsurilor privind ocuparea din PND. De
asemenea, în ultimii ani s-a pus accentul pe dezvoltarea
mecanismelor instituţionale de coordonare a politicilor
adresate minorităţii romilor prin crearea Agenţiei Naţionale
pentru Romi (2004) şi a birourilor regionale ale acesteia
(2005) .
Problema ocupării a fost introdusă în toate programele
Phare naţionale ale ANR (vezi Phare 1998, 2000, 2002
şi/sau ale MMSSF în parteneriat cu ANR (vezi Twining
Late 2004/2005) şi în programele Phare multianuale (vezi
Programarea multianuală 2004-2006): programe de
formare vocaţională şi angajare, de participare la sistemul
educaţional, măsuri destinate furnizării actelor de
identitate etc.
O serie de alte măsuri care să contribuie la deplina
implementare a Strategiei Guvernului României privind
îmbunătăţirea situaţiei romilor, bază a JIM au fost incluse
în PND 8, care vor contribui la:
- Creşterea ratei de participare şcolară a
copiilor din rândul minorităţii romilor, în toate
ciclurile de învăţământ;

8

Vezi prioritatea 3, obiective PND 2004 -2007 - Oferirea de
oportunităţi de angajare pentru persoanele dezavantajate şi excluse
social
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-

-

-

-

Creşterea numărul de persoane aparţinând
minorităţii romilor încadrate pe piaţa muncii
prin programele de ocupare implementate de
MMSSF/ANOFM;
Creşterea numărului de persoane angajate,
şi în special a numărului de femei roma
angajate;
Creşterea numărului de profesionişti mediatori sanitari şi formatori din rândul
minorităţii romilor;
Eliberarea actelor de identitate pentru 80%
din populaţia roma;
Creşterea
numărului
de
parteneriate
strategice încheiate între Agenţia Naţională
pentru Romi şi structurile sale regionale,
ministerele de resort, instituţii, etc. cu
responsabilităţi în implementarea măsurilor
privind incluziunea socială a romilor.

Responsabilităţi
în
coordonarea
procesului
de
implementare a politicilor privind ocuparea şi a
monitorizării progreselor revine Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi Agenţiei
Naţionale pentru Romi. Principalii parteneri în procesul de
implementare sunt: Ministerul Administraţiei şi Internelor,
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţiei Naţionale
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, precum şi autorităţilor
administraţiei publice locale.
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b) Copiii proveniţi din instituţii

După adoptarea strategiei de la (Lisabona 2000), Consiliul
European a recunoscut faptul că integrarea tinerilor în
societate şi în viaţa activă, precum şi folosirea optimă a
potenţialului lor reprezintă elemente esenţiale pentru
ajungerea la o creştere durabilă în Europa.
În baza aceleaşi strategii revizuite, Consiliului European a
emis Rezoluţia nr. 9.601/ 2004 privind măsurile de
incluziune socială pentru tineri, iar în anul 2005 a fost
adoptat Pactul şi Planul European pentru Tineret şi
promovarea cetăţeniei active. Pactul European pentru
Tineret, identifică patru teme principale: vulnerabilitatea
tinerilor, necesitatea solidarităţii intergeneraţionale într-o
societate pe cale de îmbătrânire, necesitatea îmbunătăţirii
competenţelor tinerilor prin educaţie şi formare, coerenţă
în aplicarea politicilor privind tinerii.
Cele 4 teme enunţate mai sus au fost incluse în secţiunea
tineret a H.G. nr.669/2006 privind aprobarea Strategiei
naţionale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc
sistemul de protecţie a copilului. Conform documentului
menţionat, ameliorarea situaţiei tinerilor celor mai
vulnerabili, eradicarea sărăciei în rândul copiilor şi
promovarea iniţiativelor împotriva eşecului şcolar vor
beneficia de o atenţie specială, alături de inserţiei tinerilor
pe piaţa muncii, autonomia şi participarea lor activă la
societate.
Comisia Europeană recunoaşte ca prioritate pentru o
cetăţenie activă implementarea unor activităţi precum:
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□ dialogul social,
□ parteneriatul public/privat,
□ participarea,
□ informarea,
□ voluntariatul
Comisia Europeană încurajează partenerii sociali
(angajatori şi companii) să dea dovadă de responsabilitate
socială, astfel încât prin angajamentul lor şi acţiuni
comune, parteneriale să contribuie la inserţia profesională
a tinerilor de 18 ani care părăsesc instituţiile de ocrotire, şi
integrarea acestora în viaţa socială.
În timpul dezvoltării activităţii noastre în penitenciare, am
fost adesea confruntaţi cu cazuri de minori fără locuinţă
sau de infractori tineri care au comis mai multe infracţiuni
şi care, după ce au terminat de efectuat condamnarea, ar
trebui eliberaţi. Chiar dacă se pregătesc să părăsească
penitenciarul, odată în libertate, aceşti infractori nu au
unde locui, nu au o familie care să îi ajute, nu au acte de
identitate şi nu au nici un sprijin financiar. Odată eliberaţi
din penitenciar, stau pe străzi, revenind, în majoritate, la
vechiul stil de viaţă pe care l-au avut înainte de perioada
de detenţie. De aceea au şanse extrem de reduse de
reintegrare socială, iar şansele de repetare a infracţiunii
cresc în aceeaşi proporţie. Majoritatea lor comit noi
infracţiuni pentru a putea supravieţui. În sprijinul acestei
afirmaţii avem câteva interviuri efectuate în septembrie
2005 cu tineri care trăiau în adăpostul de noapte din Iaşi,
care fuseseră de două ori în penitenciar şi ale căror
probleme au fost parţial rezolvate după găzduirea lor la
acest adăpost, evitându-se astfel comiterea de noi
infracţiuni.
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În
ultima
perioadă,
Administraţia
Naţională
a
Penitenciarelor ne-a solicitat să ajutăm la reintegrarea
socială a minorilor şi tinerilor care urmau să fie eliberaţi
din mai multe penitenciare (Codlea, Tulcea, Poarta Albă,
Tichileşti) şi care nu aveau locuinţă. Pe de altă parte, am
observat că nu se ştie numărul exact de minori şi tineri din
închisori sau din centrele de reeducare care nu ai nici un
sprijin după eliberare. Majoritatea lor comit noi infracţiuni
pentru a reveni în închisoare, unde au adăpost şi
mâncare.
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c) Tinerii dependenţi de droguri
Consumatorii dependenţi de droguri au fost în mod
tradiţional vizaţi de sistemul de justiţie, dar, treptat, ţările
încep să concluzioneze că închisoarea nu este în mod
necesar cel mai eficient răspuns, prin urmare numeroase
alternative încep să apară. Ele pot fi alternative la
condamnarea cu închisoarea, stabilite de judecător, sau
chiar alternative la punerea sub urmărire, scoţând
consumatorul din sistemul juridic într-o fază timpurie.
Principiul, reflectat într-unul dintre cele două obiective ale
Strategiei UE privind drogurile 2005-2012, este acela de a
preveni şi reduce consumul, dependenţa de droguri şi
riscurile asociate acestora la adresa societăţii şi sănătăţii.
Planul de Acţiune UE 2000-2004 a inclus activitatea 3.4.2.
ca oferirea de alternative la pedeapsa cu închisoarea, în
special pentru tinerii care au comis infracţiuni în domeniul
drogurilor. Planul de Acţiune UE 2005-2008 prevede la
obiectivul 13 „dezvoltarea de alternative la pedeapsa cu
închisoarea pentru consumatorii de droguri şi servicii
pentru consumatorii aflaţi în închisori, în conformitate cu
legislaţia naţională", respectiv de a „utiliza în mod eficient
şi de a dezvolta în continuare alternative la pedeapsa cu
închisoarea pentru consumatorii de droguri."
Comparativ cu anul precedent, se remarcă, în anul 2007,
o scădere cu 5,15% a numărului de persoane cercetate,
de la 2.720 la 2.580 persoane. În privinţa numărului de
minori cercetaţi pentru fapte incriminate la regimul
drogurilor şi precursorilor, se remarcă o scădere faţă de
anul anterior, cu 41,06% de la 151 la 89 minori (2 cu
vârsta de până în 14 ani şi 87 cu vârsta cuprinsă între 14 40

18 ani), ponderea acestora fiind de 3,45%
persoanelor cercetate.

din totalul

În anul de referinţă, instanţele de judecată au dispus
condamnarea a 521 persoane (469 bărbaţi şi 52 femei)
pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul juridic al
drogurilor şi precursorilor dintre care 503 majori şi 18
minori, acest indicator înregistrând o diminuare cu
20,94% faţă de anul 2006.
Din analiza variabilei vârstă reiese că numărul minorilor
implicaţi în activităţi ilicite la regimul drogurilor şi
precursorilor este în continuă scădere (de la 43 în anul
2005 la 30 în 2006, respectiv 18 în 2007), aceştia
reprezentând
3,45%
din
totalul
persoanelor
condamnate pe parcursul anului 2007.
Comparativ cu anul 2006, când procentul minorilor
condamnaţi era de 4,55%, în 2007 se poate sesiza o
diminuare cu 1,1 unităţi procentuale. Dintre aceştia 14 au
săvârşit activităţi incriminate de Art. 2 (trafic) al Legii nr.
143/2000 pentru prevenirea şi combaterea traficului şi
consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările
ulterioare, restul de 4 minori fiind ancoraţi în activităţi
ilegale cu droguri pentru consum propriu (Art.4 din Legea
nr. 143/2000).
Pentru indicatorul „Consumul de droguri în penitenciare",
datele statistice relevă faptul că la data de 30.11.2007 se
aflau în penitenciare 2061 persoane cu antecedente de
consum de droguri (prevalenţa -69,41%). Dintre aceştia,
după criteriul vârstei şi sexului, facem următoarele
precizări:
126 (6,11%) cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani;
566 (27,46%) între 20-24 ani;
837 (40,61%) între 25-29 ani;
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532 (25,81%) 30 ani şi peste;
1820 (88,3%) erau bărbaţi, iar 241 femei(11,7%).
Calea principală de administrare a drogurilor a fost cea
intravenoasă (1424-69,09%), 637 (30,91%) folosind calea
orală.
În anul 2007, conform datelor furnizate de Centrul
Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului
Informaţional şi Informatic din Domeniul Sănătăţii din
cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, la nivel naţional au
fost raportate 1893 cazuri de admitere la tratament ca
urmare a consumului de droguri. Aceste cazuri au fost
raportate de un număr de 14 unităţi medicale din Bucureşti
şi din ţară. Comparativ cu anul 2005, numărul unităţilor
medicale care raportează date este în continuare scăzut
(20 de unităţi medicale în 2005).
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Distribuţia consumatorilor de droguri în funcţie de grupa de vârstă
> 60 ani; 6%

0-14 ani; 3%

55-59 ani; 5%
15-19 ani; 13%
50-54 ani; 7%
45-49 ani; 4%
40-44 ani; 3%
35-39 ani; 6%
20-24 ani; 20%

30-34 ani; 10%

25-29 ani; 23%

Sursa: Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului
Informaţional şi Informatic din Domeniul Sănătăţii

Din procentul de 49% de consumatori de heroină s-a
constatat că 7% au vârsta cuprinsă între 15-19 ani, 36%
au vârsta între 20-24 de ani, 40,6% au vârsta între 25-29
de ani, 13% au între 30-34 de ani, 3% sunt încadraţi în
categoria de vârstă 35-39% şi 0,4% dintre consumatorii de
heroină au vârsta peste 40 de ani. Comparativ cu anul
anterior se constată o uşoară descreştere a procentului de
consumatori de heroină cu vârsta cuprinsă între 20-24 de
ani de la 37% la 36% concomitent cu o creştere
semnificativă de la 32% la 40,6% a consumatorilor de
heroină cu vârsta între 25-29 de ani.
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Analizând cazurile în funcţie de etnie, 94% dintre
consumatori sunt români, 3% sunt de etnie rromă, 2%
maghiari şi 1% alte etnii. Distribuţia cazurilor în funcţie de
ocupaţia din momentul admiterii la tratament indică o
pondere crescută a consumatorilor de droguri fără
ocupaţie (o proporţie de 47%), urmată de salariaţi - 17%,
elevi sau studenţi - 8%, pensionari - 5%, şomeri - 2% şi
nespecificat - 21%.
În Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog în cursul anului 2007 au intrat în tratament şi au
beneficiat exclusiv de servicii de asistenţă un număr de
527 consumatori de substanţe ilicite şi licite. Pentru 42%
dintre consumatorii de heroină vârsta de debut în consum
este cuprinsă între 15-19 ani, pentru 27% între 20-24 de
ani şi 11% au vârsta de debut în consum sub 14 ani.
Distribuţia consumatorilor de droguri ilicite în funcţie de vârstă
GRUPA DE VÂRSTĂ

Număr
de
cazuri

< 14
ani

15-19
ani

1

45

2024ani

2529ani

160

180

30-34
ani

35-39
ani

> 40
ani

67

21

11

* analiza s-a realizat pe un număr de 496 de cazuri, iar pentru 11 cazuri
vârsta nu a fost precizată
Sursa: Direcţia Observatorul Român de Droguri şi
Toxicomanii, ANA
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Organizaţiile neguvernamentale care lucrează în domeniul
persoanelor dependente de droguri au dezvoltate activităţi
punctuale care nu pot acoperi întreg spectrul fenomenului
şi necesităţile grupului ţintă. Este important ca intervenţiile
sociale, politicile şi serviciile adresate persoanelor
dependente de droguri să fie adaptate specificului
fenomenului şi cerinţelor beneficiarilor pentru a putea
întări reintegrarea lor socială şi pentru a promova o
atitudine tolerantă bazată pe demnitatea umană. În acest
moment, România şi alte ţări UE, inclusiv Bulgaria, fac
eforturi mari pentru a identifica soluţii viabile şi pentru a
dezvolta un cadru complex pentru tratarea şi reintegrarea
socială a persoanelor dependente de droguri.
Nevoi şi soluţii
-

Iniţierea şi dezvoltarea unui program specific de
activităţi pentru persoanele dependente de droguri
care să mărească perioada de abstinenţă de la
droguri

-

Menţinerea în activitate a ONG-urilor care asigură
servicii sociale comunitare în afară de instituţiile
guvernamentale responsabile şi care asigură
servicii de calitate;

-

Elaborarea şi implementarea unor programe
funcţionale de tratament pentru persoanele
dependente de droguri care să unească atât
structuri
guvernamentale,
cât
şi
structuri
neguvernamentale, pentru a putea răspunde în
mod adecvat la diversitatea şi răspândirea largă a
fenomenului de consum de droguri.
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5. PROGRAME DE PREVENIRE A DELINCVENŢEI
JUVENILE PENTRU COPIII ŞI TINERII PROVENIŢI DIN
GRUPURI VULNERABILE
Majoritatea programelor şi proiectelor naţionale cu
adresabilitate la populaţia şcolară, în domeniul prevenirii
consumului de droguri au avut ca implementatori
I. AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG
1. MESAJUL MEU ANTIDROG
2. Proiectul "CUNOSCÂNDU-MĂ, DECID"
3. Proiectul "LICEUL, PRAGUL VIEŢII"
4. Proiectul naţional „CLASE FĂRĂ FUMAT"
5. Proiectul VIGILENT-INDEPENDENT-PUTERNIC, FĂRĂ
ALCOOL

II. MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI
TINERETULUI
1. Programul naţional „Educaţie pentru sănătate în
şcoala românească",
2. Programul naţional „Educaţie pentru cetăţenie
democratică"
3. Concursul naţional de proiecte antidrog „Împreună"
Prevenirea consumului de droguri în familie s-a realizat
prin derularea proiectului naţional „PROTEGO - formare
familială în abilităţi educative pentru prevenirea adicţiilor"
precum şi a Campania „Riscurile consumului de alcool şi
droguri la viitoarele mame".
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Prevenirea selectivă a consumului de droguri în
grupurile marginalizate (cu risc crescut) de romi
La nivel naţional, ANA a încheiat un protocol de
colaborare cu fundaţia „Partida Romilor Pro-Europa",
protocol care a stat la baza implementării mai multor
proiecte.
La nivel local, 10 CPECA au realizat astfel de activităţi
secvenţiale şi proiecte:
1. CPECA ALBA: Parteneriat încheiat cu fundaţia Partida
Romilor, filiala Alba, activităţi secvenţiale de informare
asupra riscurilor consumului de droguri, implementate în
municipiul Aiud, având ca beneficiari direcţi 20 de tineri
romi şi lideri locali.
2. CPECA BRĂILA - Proiectul "Mai aproape de cultură,
mai departe de droguri" are ca scop prevenirea
consumului de droguri, prin transmiterea de informaţii cu
privire la fenomenul drogurilor şi promovarea de activităţi
care să constituie o alternativă de petrecere a timpului
liber.
3. CPECA DÂMBOVIŢA: activităţi secvenţiale de
informare pe tema prevenirii riscurilor asociate consumului
de droguri injectabile - prevenirea infectării cu HIV, la care
au participat 28 de tineri romi. Activităţile au fost realizate
în colaborare cu fundaţia Partida Romilor - Pro Europa Filiala Dâmboviţa, Autoritatea de Sănătate Publică şi
Organizaţia "Salvaţi Copiii" Bucureşti.
4. CPECA DOLJ: Încheierea a două protocoale cu Partida
Romilor - Pro Europa şi cu Asociaţia Tinerilor romi "Amaro
Suno" Craiova.
5. CPECA GORJ: proiectul "Şi ei merită o şansă" destinat
copiilor şi adolescenţilor de etnie rromă neşcolarizaţi.
Proiectul s-a realizat în parteneriat cu Fundaţia DEL şi
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Autoritatea de Sănătate Publică Gorj, în perioada iulie
2007-septembrie 2007.
6. CPECA MEHEDINŢI: A fost încheiat un protocol de
colaborare cu Asociaţia Partida Romilor Pro Europa.
7. CPECA MUREŞ: proiectul "Romii învaţă să spună nu
drogurilor", proiect ce vizează prevenirea consumului de
droguri în rândul populaţiei de etnie Rromă. Proiectul se
realizează în parteneriat cu Biroul pentru romi din cadrul
Instituţiei Prefectului Mureş şi Partida Romilor Pro-Europa.
8. CPECA SIBIU: elaborarea propunerilor de finanţare a
proiectelor "A doua şansă", "Munca este brăţară de aur",
"Şi eu pot", proiecte depuse pe linia Phare 2005:
Incluziune socială realizat de CPECA Sibiu în colaborare
cu partenerii: firma EuroSB 2000 şi Asociaţia Romilor din
Mărginimea Sibiului. Activităţi propuse: informarea unui
grup de 300 de persoane de etnie rromă cu privire la
efectele consumului de alcool la locul de muncă.
9. CPECA TIMIŞ: întâlniri informative referitoare la
problematica asociată consumului de droguri în rândul
populaţiei roma, cu tema: „Romii şi implicarea lor în
prevenirea consumului de droguri".
10. CPECA VÂLCEA: derularea proiectului "Romii spun
NU drogurilor". - având ca scop informarea populaţiei de
etnie roma cu privire la riscurile consumului şi traficului
ilicit de droguri.
Prevenirea selectivă a consumului de droguri în familie şi
grupurile marginalizate (cu risc crescut) de romi a vizat şi
realizarea de publicaţii, materiale informative (reeditarea
broşurii adresate părinţilor „Drogurile - Subiecte tabu...",
traducerea şi adaptarea manualului „Terapia strategică
de familie de scurtă durată pentru adolescenţii
consumatori de droguri") şi formarea profesională
iniţială şi continuă a specialiştilor ANA şi CPECA.
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PACHET INFORMATIV
REINTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR
CONDAMNATE PENAL CARE APARŢIN UNOR
GRUPURI VULNERABILE
II
ASPECTE ALE DISCRIMINĂRII FOŞTILOR
INFRACTORI
CARE APARŢIN UNOR GRUPURI VULNERABILE
2.
PERCEPŢIA DEŢINUŢILOR ASUPRA DISCRIMINĂRII
PERSOANELOR CARE AU EXECUTAT O PEDEAPSĂ
PRIVATIVĂ DE LIBERTATE
Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Umană
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I.

JUSTIFICARE

Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Umană a
realizat o cercetare privind percepţia deţinuţilor asupra
comportamentelor discriminatorii manifestate de societate
faţă de ei, după liberarea din penitenciar. Argumentul
principal al acestei investigaţii este acela de a oferi suport
în organizarea o campanie de combatere a discriminării
foştilor deţinuţi. O astfel de cercetare a fost necesară
pentru a stabili în ce măsură foştii deţinuţi resimt
atitudinea generală a populaţiei ca fiind discriminatoare.
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II.

OBIECTIVE

În cadrul cercetării, ne-am propus:
-

să identificăm nivelurile la care societatea
manifestă o atitudine discriminatorie faţă de foştii
deţinuţi;

-

să se stabilească frecvenţa atitudinii discriminatorie
resimţită de foştii deţinuţi;

-

să se identifice modalităţile în care foştii deţinuţi
sunt discriminaţi;

-

să se identifice instituţiile publice care
discriminează un fost deţinut.
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III.

METODE

1. Chestionar
Chestionarul a inclus două dimensiuni, intenţia noastră
fiind aceea de a ajuta subiecţii în identificarea
comportamentelor discriminatorii cu care s-au confruntat
sau cu care consideră că se vor întâlni după liberare, în
cazul celor aflaţi pentru prima dată în penitenciar. Pe de
altă parte, o dimensiune cu caracter calitativ a fost aceea
în care subiecţilor li s-a cerut să denumească instituţii ce
manifestă atitudini resimţite ca discriminatorii.
a. dimensiunea calitativă
b. dimensiune cantitativă
2. Focus-grup
S-au realizat 2 întâlniri de tip focus-grup, întâlniri ce au
fost realizate cu minori şi tineri deţinuţi aflaţi în
Penitenciarele pentru Minori şi Tineri din Tichileşti şi
Craiova. A fost utilizat un ghid de focus-grup.
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IV.

Descrierea grupului de subiecţi

Condamnaţi primari / cu antecedente penale
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Munca: 70% au muncit mai puţin de 4 luni înainte de a fi
arestaţi
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RUDE PRIVATE DE LIBERTATE
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V.

REZULTATELE CERCETĂRII

V1. Rezultatele obţinute în urma aplicării
chestionarului
a. Dimensiunea calitativă
Dimensiunea "loc de muncă"

Frecvenţe

"Nu am încercat niciodată să caut un loc de
muncă"

33

"Nu am găsit de lucru deoarece am cazier"

22

"Am fost refuzat de către angajatori deoarece
mi-a spus că nu sunt de încredere"

10

"Am muncit la negru deoarece astfel nu mi-a
mai cerut cazierul"

8

Dimensiunea "familie"

Frecvenţe

"Nu am avut niciodată probleme"

19

"Au încercat să mă înveţe ce este bine şi ce
ester au"

16

"Nu şi-au schimbat comportamentul faţă de
mine"

14

"Au încercat să mă supravegheze cu mai
multă atenţie"

13

"M-au ajutat"

10
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Dimensiunea "prieteni"

Frecvenţe

"Unii m-au evitat, spunând că au diferite
treburi"

29

"Nu şi-au schimbat comportamentul faţă de
mine"

15

"Nu am avut nicio problemă"

12

"Erau curioşi să afle cum e la puşcărie"

11

"M-au sfătuit să nu mai fac alte fapte"

10

Dimensiunea "vecini"

Frecvenţe

"Se fereau de mine, evitând să îmi vorbească"

21

"Mă priveau altfel"

16

"Mă vorbeau pe la spate"

12

"Nu am avut niciodată probleme"

11

"Mă consideră un infractor"

11

Dimensiunea "relaţii sentimentale"

Frecvenţe

"Nu am avut niciodată probleme"

24

"M-a părăsit" (de obicei, după ce persoana
respectivă a fost închisă)

23

"Mă sprijină"

12
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b. Dimensiunea cantitativă
Nu au existat diferenţe semnificative între subiecţii
provenind din diferite grupuri vulnerabile, indiferent de
numărul de fapte penale comise anterior sau de alte
criterii folosite în analiza statistică:
-

Mediul de provenienţă, vârstă, educaţie;

-

Perioada cât a muncit anterior comiterii faptei;

-

Dacă există (au existat) sau nu membri ai familiei
ce execută pedepse în penitenciar;

-

Criteriul etnic, dependenţa de droguri
provenind dintr-un centru de plasament.

sau

De precizat că numărul de subiecţi provenind din centre
de plasament sau numărul de etnici romi a fost insuficient
pentru a realiza totuşi o analiză pertinentă, ale cărei
rezultate să fie considerate valide.
Prezentăm în continuare rezultatele obţinute pentru
fiecare dimensiune luată în considerare. Astfel, în baza
experienţei noastre în penitenciare şi a aspectelor
considerate semnificative pentru reintegrarea socială a
foştilor deţinuţi (familie, loc de muncă), am evaluat
comportamentele pe următoarele niveluri:
a. comunitate, în general
b. familie
c. prieteni
d. vecini (consideraţi ca şi comunitate imediată)
e. loc de muncă
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Cifrele prezentate pe grafic se interpretează astfel:
-

pe orizontală, mediile obţinute pe dimensiunea
respectivă (pe o scală unde 1 reprezintă un
comportament manifestat întotdeauna, 2 adesea, 3
uneori, 4 rar, iar 5 niciodată).

-

pe verticală, procentul de subiecţi
manifestat atitudinea respectivă.

care

au

Dimensiunea comunitate
12

10

8

6

4

2
Procent
0
1.63

2.25

2.63

2.88

3.13

3.38

3.63

3.88

4.13

4.38

4.75

5.00

DISCRIMINAREA PERCEPUTĂ DIN PARTEA
COMUNITĂŢII

Aşa cum se observă pe graficul de mai sus, cea mai mare
frecvenţă a răspunsurilor se plasează în jurul valorii 3,
ceea ce înseamnă că deţinuţii consideră că uneori
comunitatea manifestă faţă de ei o atitudine
discriminatorie (vezi itemii 2, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 25).
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Dimensiunea familie
Graficul prezentat subliniază faptul că cei ce au executat
sau execută pedepse privative de libertate sunt sprijiniţi de
familiile lor, media cu frecvenţa cea mai ridicată plasânduse în preajma valorii 5 (niciodată), în sensul că toate acele
comportamente considerate discriminatorii nu sunt puse în
practică. (vezi itemii 3, 18, 21).
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50
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Procent
0
2.00

2.33

3.00

3.33
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4.00

DISCRIMINAREA PERCEPUTĂ DIN PARTEA
FAMILIEI
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4.33

4.67

5.00

5.33

Dimensiunea prieteni
Pentru această dimensiune, media cu cea mai mare
frecvenţă a răspunsurilor se grupează în jurul valorii 4
(rar), astfel încât deducem că grupul de prieteni manifestă
rar comportamente discriminatorii (vezi itemii 5, 13, 20,
26).
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DISCRIMINAREA PERCEPUTĂ DIN PARTEA
PRIETENILOR
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3.75

4.00

4.25

4.50

4.75

5.00

Dimensiunea vecini
Am considerat important să includem această atitudine
deoarece vecinii (de bloc, de pe stradă) pot fi consideraţi
ca şi reprezentanţi ai comunităţii imediate. Aşa cum se
observă în graficul de mai jos, cea mai mare frecvenţă o
are media plasată în jurul valorii de 4 sau chiar 3. Putem
consideră că foştii deţinuţi consideră că vecinii nu pun în
practică comportamentele considerate discriminatorii (vezi
itemii 7, 9, 23, 29).
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DISCRIMINAREA PERCEPUTĂ DIN PARTEA
VECINILOR
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3.75
3.50

4.25
4.00

4.75
4.50

5.00

Dimensiunea muncă
Dimensiunea loc de muncă este, poate, cea mai
importantă pentru reintegrarea socială a celor liberaţi
din penitenciar. Graficul de mai jos evidenţiază
rezultate care conduc la concluzia că foştii deţinuţi nu
sunt discriminaţi după liberare, atunci când sunt în
căutarea unui loc de muncă. În cazul aceste, însă, se
impun o serie de observaţii. Cel mai important aspect este
acela că aproximativ 50% din subiecţi au declarat că nu
am muncit vreodată sau că sunt minori şi nu au muncit
legal. De aceea, considerăm că este relevant faptul că o
frecvenţă ridicată au avut şi mediile plasate în jurul valorii
2 sau 3 (adesea sau uneori), ceea ce pune în evidenţă o
manifestare a unor comportamente discriminatorii faţă de
foştii deţinuţi.
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4.56
4.33

DISCRIMINAREA PERCEPUTĂ ÎN PROCESUL DE ANGAJARE ÎN MUNCĂ
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5.00
4.78

Concluzii privind discriminarea percepută
Chestionarul, în ansamblul lui, evidenţiază o atitudine
eterogenă
privind
comportamentele
discriminatorii
manifestate faţă de foştii deţinuţi. Vârful frecvenţei se
plasează în preajma valorii 3, ceea ce înseamnă că, în
percepţia subiecţilor noştri, aceste comportamente sunt
puse în practică uneori.
8
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2
Procent
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3.17
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3.41
3.28

3.62
3.52

DISCRIMINAREA
PERCEPUTĂ
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3.83
3.72

4.03
3.93

4.31
4.14

4.59
4.48

5.00
4.83

V2. Rezultatele obţinute în urma întâlnirilor de tip
focus-grup
a. CINE II DISCRIMINEAZĂ PE FOŞTII DEŢINUŢI?
-

-

Vecinii
Angajatorii
Rudele (altele decât părinţii)
Părinţii altor minori / tineri (părinţii fetelor,
părinţii altor tineri infractori ce au comis fapte
penale ce subiecţi din grupul investigat)
Prietenii
Şcoala
Unele fete
Poliţia
Instituţiile medicale
Colegii de clasă

b. CUM SUNT DISCRIMINAŢI FOŞTII DEŢINUŢI?
-

Acuzaţi de activităţi ilegale pe care nu le-au
comis;
Respinşi (de către familii, prieteni, angajatori,
vecini;
Oamenilor le este frică de un fost deţinut;
Sunt refuzaţi sau trataţi incorect (de către
angajatori, de cele mai multe ori)
Evitaţi (de către prieteni, alte persoane fără
cazier)
Excluşi din diverse activităţi sociale (nu sunt
primiţi să joace fotbal cu ceilalţi, de exemplu)
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-

Li se interzice copiilor să vorbească cu cei ce
au fost în penitenciar.

c. CUM VĂ INFLUENŢEAZĂ VIAŢA ACESTE
COMPORTAMENTE?
-

Nu îmi pasă de felul în care se poartă cu mine;
La început m-am simţit respins, dar apoi nu mi-a
mai păsat;
Atitudinea oamenilor m-a enervate şi de-asta
am început să fac ce aveam chef;
Dacă mă respectă, ii respect şi eu pe ei.

d. CUM CREZI CĂ AR TREBUI SĂ SE POARTE
OAMENII CU CEI CARE AU FOST ÎN PENITENCIAR?
-

Să ne respecte ca pe oricare altă persoană;
Să ne dea sfaturi;
Să ne dea un loc de muncă;
Să nu ne mai considere pleava societăţii;
Să ne ajute.

e. ALTE ASPECTE
-

Foştii deţinuţi recunosc faptul că oamenii ii
resping deoarece adesea ei le crează probleme.
De cele mai multe ori, familia de origine ii
sprijină.
Unele fete (prietene sau concubine) le oferă
suport moral.
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Abstract
Studiul a avut ca scop identificarea atitudinii angajatorilor
din sectorul privat cu privire la angajarea foştilor deţinuţi.
Lotul a cuprins 150 de reprezentanţi ai acestui sector, din
aproape toate domeniile de activitate.
Din studiu rezultă că, în condiţiile în care marea majoritate
a angajatorilor nu solicită copie de pe cazierul judiciar şi
nici nu întreabă candidaţii despre antecedentele penale,
nu se poate vorbi despre discriminare directă pe piaţa
forţei de muncă pe temeiul antecedentelor penale.
Angajatorii care au avut sau au astfel de angajaţi sunt mai
degrabă mulţumiţi de prestaţia acestora. Angajatorii care
au avut contact cu foştii deţinuţi prezintă următorul profil:
reprezintă o firmă relativ mică (între 1-10 angajaţi), din
sectoarele construcţii, industrie sau tehnic. Angajatorul
"ostil" îşi desfăşoară activitatea în sectoare precum:
comerţ, publicitate, pază şi protecţie.
Pentru a creşte în mod semnificativ şansele ocupării unui
loc de muncă de către foştii deţinuţi, aceştia ar trebui
supravegheaţi de către un serviciu specializat (ex.
serviciul de probaţiune). O altă măsură frecvent invocată
ar fi preluarea de către stat a riscurilor asociate angajării
unui astfel de candidat, prin asigurări sau despăgubiri.
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I. INTRODUCERE
Legătura dintre ocuparea unui loc de muncă şi
infracţionalitate a fost îndelung studiată în criminologie,
adesea cu rezultate contradictorii. Spre exemplu, un
studiu realizat în Marea Britanie asupra a 1000 de
persoane condamnate, aflate sub supravegherea
serviciilor de probaţiune (Mair, May, 1997) a arătat că doar
21 % dintre aceştia aveau un loc de muncă la momentul
comiterii faptei, comparativ cu 60% rata de ocupare în
Marea Britanie la acel moment. Dimpotrivă, alte studii
(Gottfredson şi Hirschi, 1990; Orme, 1994 etc.) au
demonstrat că nu există decât o legătură marginală între
şomaj şi comiterea de infracţiuni. Un punct de vedere
oarecum mai ponderat este cel exprimat de Tarling (1982)
care afirmă că şomajul este, fără îndoială, un factor cauzal
al infracţionalităţii, chiar dacă nu unul major. Acesta este
privit de către Tarling ca fiind într-o interacţiune complexă
cu alte aspecte ce ţin de dezavantajare economică sau
excluziune socială.
Dacă în privinţa corelaţiei şomaj - infracţionalitate
concluziile studiilor sunt indecise, nu la fel se prezintă
concluziile cercetărilor ce vizează relaţia dintre şomaj şi
recidivă. Sub acest aspect, se pare că există un consens
general: absenţa unui loc de muncă este corelată statistic
cu recidiva. Scanlon (2001) demonstrează în mod
convingător că discriminarea pe piaţa forţei de muncă
pornind de la existenţa antecedentelor penale generează
recidivă. May (1999) a arătat că persoanele condamnate,
fără loc de muncă sunt mult mai vulnerabile la recidivă
decât cele cu loc de muncă. Sampson şi Laub (1993) au
sugerat că ieşirea din cariera infracţională este asociată
frecvent cu doi factori majori: un mariaj coeziv şi
ataşamentul pentru un loc de muncă. Prin urmare, nu este
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important ca fostul infractor să ocupe orice fel de loc de
muncă, ci este necesar ca acesta să ofere satisfacţie,
"stabilitate, angajament şi legături mutuale între angajat şi
angajator" (p. 146).
II. STUDIUL
Studiul empiric s-a bazat pe aplicarea unui chestionar de
opinie amplasat pe serverul SurveyMonkey.com, compus
din 27 de întrebări, dintre care 11 întrebări deschise, 13
întrebări închise şi trei întrebări cu răspunsuri multiple.
Întrebările cuprinse în chestionar pot fi clasificate în
următoarele categorii: întrebări de identificare (domeniul
de activitate, număr de angajaţi, anul înfiinţării etc.),
întrebări legate de experienţa anterioară de lucru cu
persoane ce au executat pedepse privative de libertate
(ex. dacă au avut astfel de angajaţi; dacă mai au; dacă nu
mai au, de ce; dacă au avut, au fost mulţumiţi sau nu de
prestaţia lor etc.), întrebări concentrate asupra atitudinii
angajatorilor şi a factorilor ce concurează la formarea
acesteia (fapta comisă, trăsături personale ale candidaţilor
etc.) şi itemi ce verifică gradul de cunoaştere a legislaţiei
privind incluziunea socială de către agenţii economici.
Angajatorii din sectorul privat au fost invitaţi să participe la
acest studiu prin intermediul unui mesaj email ce a fost
transmis unui număr de aprox. 15 000 de firme. Aceste
firme au fost selectate aleatoriu din totalul de 45 387 firme
private, cuprinse în Lista Firme 4.1.6 Gold a firmei Borg
Design, ce aveau în pagina de descriere a firmei şi adresa
de email. Firmele cu adresă de email reprezintă 6 % din
totalul de firme înregistrate la 1 ianuarie 2008 (716 640).
Borg Design este o firmă privată care comercializează un
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CD cu date despre toate firmele private din România
înregistrate până la 1 ianuarie 2008.
La scrisorile transmise prin poşta electronică au răspuns
prin completarea chestionarului un număr de 150 de
reprezentanţi ai acestor societăţi comerciale. Rata de
răspuns de 1 % este una mică, dar specifică acestui tip de
cercetare. Studii de acest tip, realizate în alte state, au
evidenţiat ratele mici de răspuns la chestionarele
transmise prin poşta electronică. Chartered Institute of
Personel and Development din Marea Britanie a realizat
un astfel de studiu în 2006 cu o rata de răspuns de 7%.
Haslewood-Pocsik et all. (2008) au obţinut o rată de
răspuns de 8% la chestionare trimise prin poştă. Prin
urmare, o rată mică de răspuns este obişnuită la o astfel
de cercetare. Explicaţiile acestui fenomen pot fi multiple şi
pot varia de la factori ce ţîn de persoana subiectului
contactat (ex. disponibilitate, timp, interes, responsabilitate
corporatistă etc.) dar şi de tehnologia utilizată. Spre
exemplu, în jur de 10 % dintre mesajele transmise prin
poşta electronică au fost respinse de servere ca având
adrese incorecte sau neactuale. O altă bună parte a
acestor mesaje a fost blocată de politicile anti-spam
practicate de multe servere de email. În concluzie, este
imposibil de estimat câte dintre mesajele email transmise
au ajuns, de fapt, la destinatari.
Chiar dacă lotul studiat nu reprezintă un eşantion
reprezentativ la nivel naţional, acesta poate oferi o
imagine destul de fidelă cu privire la atitudinea
angajatorilor din sectorul privat în raport cu foştii deţinuţi.
Spre exemplu, ponderea firmelor private cu obiectul de
activitate "Construcţii" reprezintă 8,4% din totalul
societăţilor comerciale din România. În lotul studiat
ponderea firmelor din construcţii reprezintă 10,6% din
total. O relativă apropiere între ponderea firmelor la nivel
naţional şi ponderea firmelor din lotul studiat se poate
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observa şi în ceea ce priveşte domeniul "Comerţ" (37,7%
la nivel naţional, 32% în lotul studiat).
Cele mai multe firme ai căror reprezentanţi au completat
chestionarul au fost înfiinţate între anii 2001-2005 (41,3%),
urmate de cele înfiinţate între 1990-1995 (32,6%), 19962000 (15,3%) şi 2006-2008 (10,9%).
În ceea ce priveşte numărul de angajaţi ai firmelor care au
răspuns la chestionar, distribuţia se prezintă după cum
urmează: 1-10 angajaţi - 61,9%, 11-20 angajaţi - 15,6 %,
21-40 angajaţi - 10,2%, 41-100 angajaţi - 7,5% şi peste
100 angajaţi - 4,8%.
1. Distribuţia firmelor private după numărul de angajaţi

Peste 100
5%

Între 41-100
8%
Între 21-40
10%

Între 11-20
16%

Între 1-10
61%

Deşi aceste procente nu corespund în mod fidel cu
distribuţia firmelor private la nivel naţional după criteriul
număr de angajaţi, se respectă ierarhia acestora. Astfel, la
nivel naţional pe primul loc ca pondere se află firmele cu
un număr de angajaţi între 1-10, urmate de cele cu 11-20
de angajaţi şi cele cu 21-40 de angajaţi. Ponderea cea
mai mică a firmelor, atât în lotul studiat, cât şi la nivel
naţional, este atribuită societăţilor cu peste 100 de
angajaţi.
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Din totalul lotului investigat, 52,7% nu solicită copie de pe
cazier la angajare şi 25,7% declară că nu este cazul să
solicite un astfel de document. Aproape 46% dintre
subiecţi au declarat că nici măcar nu întreabă candidatul
despre antecedentele penale, iar 21,2% consideră că nu
este cazul să adreseze o astfel de întrebare.
În condiţiile în care peste 75% dintre angajatori nu solicită
cazierul la angajare, iar peste 65% dintre ei nici măcar nu
întreabă despre antecedentele penale, putem considera
că nu putem vorbi despre discriminare pe piaţa forţei de
muncă pe considerente ce ţin de experienţa infracţională.
Probabil că slaba reprezentare a foştilor deţinuţi pe piaţa
forţei de muncă se datorează cu prioritate altor factori,
precum: slaba pregătire profesională, inabilitatea de a
căuta un loc de muncă, absenţa abilităţilor de menţinere a
unui loc de muncă, lipsa încrederii în sine, absenţa
iniţiativei, auto-stigmatizarea practicată de către foştii
deţinuţi etc.
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II. 1 Angajatori care au avut contact cu foşti deţinuţi
În ceea ce priveşte experienţa anterioară cu foşti deţinuţi,
23 dintre subiecţi (15,9%) au răspuns că au avut angajaţi
care să fi executat o pedeapsă privativă de libertate.
Profilul firmei care a angajat foşti deţinuţi cuprinde
următoarele elemente:
□ este o firmă relativ nouă. Peste 60% dintre firmele
care au angajat foşti deţinuţi sunt înfiinţate după a
anul 2000. Această observaţie trebuie luată, totuşi,
cu rezerve datorită unei supra-reprezentări a
acestor firme în lotul studiat.
□ activează în domeniile construcţii, industrie
(prelucrare a lemnului, construcţii de maşini,
instalaţii) sau tehnic (ex. producţie publicitară,
tipografie).
□ este o firmă de talie relativ mică, cu un număr de
angajaţi cuprins între 1-10.
Marea majoritate a subiecţilor care au angajat foşti deţinuţi
(17 subiecţi - 73,9%) s-a declarat mai degrabă mulţumită
de prestaţia acestor angajaţi.
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2. Satisfacţia angajatorului faţă de prestaţia fostului deţinut
Mai degrabă
nemulţumit
26%
Mai degrabă
mulţumit
74%

Această concluzie este una comună cu alte studii
realizate, în special, în Marea Britanie şi care au identificat
o satisfacţie ridicată a angajatorilor în raport cu această
categorie de personal. În studiul realizat de HaslewoodPocik şi alţii (2008) 57 % dintre angajatori au declarat că
au avut o experienţă pozitivă, 40% au avut o experienţă
mixtă şi doar 3% dintre aceştia au declarat o experienţă
mai degrabă negativă. Prin urmare, angajatorii care au
avut deja experienţe anterioare cu foşti deţinuţi tind să fie
mai degrabă mulţumiţi de prestaţia acestora.
Concluzia este întărită şi de răspunsurile la alte două
întrebări importante:
□ Dacă aţi avea un post vacant în firmă, aţi fi dispus
să angajaţi un fost deţinut?
□ Dacă ar fi să alegeţi între un fost deţinut pregătit
pentru post şi un candidat fără antecedente şi fără
pregătire, pe cine aţi alege?
La ambele întrebări marea majoritate a angajatorilor cu
experienţă anterioară de lucru cu foştii deţinuţi s-au arătat
categoric sau mai degrabă în favoarea foştilor deţinuţi. La
prima întrebare, spre exemplu, 7 dintre subiecţi au
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răspuns că ar angaja categoric un fost deţinut şi 9 au
declarat că mai degrabă ar angaja un fost deţinut (din
totalul de 23 de subiecţi). La a doua întrebare, având de
ales între un fost deţinut calificat şi un non-infractor
necalificat, aceştia au optat în număr mare (13 din 23 de
subiecţi) în favoarea fostului deţinut calificat. Prin urmare,
se poate concluziona că ceea ce cântăreşte mai mult în
decizia de angajare a celor care au avut deja o experienţă
cu un fost deţinut este calificarea, priceperea şi nu
antecedentele penale.
Principalele motive invocate de către angajatorii care nu ar
angaja un fost deţinut au fost legate de teama pentru
integritatea fizică a celorlalţi angajaţi şi teama de
contagiune morală a colegilor de serviciu ("influenţa
negativă"). Numărul celor care nu ar mai angaja un fost
deţinut este totuşi destul de mic - 7 din 23 de angajatori.
Dintre cele 23 de firme care au avut ca angajaţi foşti
deţinuţi doar 9 firme mai aveau încă pe statul de plată un
astfel de personal. Majoritatea motivelor declarate de
încheiere a raporturilor de muncă cu aceşti angajaţi au
fost unele considerate fireşti pe piaţa forţei de muncă: "a
emigrat", "şi-a găsit un loc de muncă mai bine plătit" etc.
În doar 2 cazuri desfacerea contractului de muncă a avut
la bază incidente negative: "consumul de alcool" şi "un
incident cu un coleg care l-a acuzat de furt".
Cei mai mulţi dintre angajatorii care au avut contact cu
foşti deţinuţi nu solicită copie de pe cazierul judiciar. Doar
patru dintre cele 23 de firme solicită copie de pe cazier. În
cadrul interviului de angajare 12 dintre aceşti angajatori
întreabă candidatul despre eventualele antecedente
penale. Motivele ce stau la baza acestei întrebări pot fi
structurate pe trei categorii: pentru o bună cunoaştere a
candidatului şi a experienţelor sale anterioare, pentru a
stabili eligibilitatea pentru anumite locuri de muncă (ex. cei
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care au comis fapte pe fondul consumului de alcool nu
sunt consideraţi pentru postul de şofer) şi pentru a adopta
un comportament prevăzător faţă de aceştia (în doar două
cazuri).
Având în vedere că antecedentele penale sunt puse în
discuţie cu potenţialul candidat în cadrul interviului şi nu
este solicitată o copie de pe cazierul judiciar, se poate
considera că ponderea acestui factor în decizia finală de
angajare este una marginală şi are mai degrabă o
semnificaţie morală. Probabil că întrebările legate de
antecedente penale au ca scop stabilirea raportului de
încredere / neîncredere atât de important în contractul
mutual dintre angajat şi angajator. Este posibil ca
angajatorii să fie dispuşi să îşi asume anumite riscuri dacă
ar fi convinşi că potenţialul angajat este onest cu privire la
antecedentele sale penale.
Chiar dacă sunt mai dispuşi să angajeze foşti deţinuţi, 19
din cei 23 de angajatori au declarat că, în decizia de a
angaja sau nu un astfel de candidat, ar ţine seama de
fapta pentru care a fost condamnat. În acest sens, cei mai
mulţi dintre ei s-au dovedit intoleranţi şi, implicit, nu ar
angaja candidaţi care au suferit condamnări, în ordine,
pentru incest, viol, omor şi tâlhărie. După opinia
subiecţilor, comiterea primelor două fapte denotă o
anumită "înclinaţie maladivă" sau "probleme psihice", iar
schimbarea comportamentală este imposibilă ("iremediabil
pierdut", "nu se poate reabilita" etc.). Subiecţii care au
comis astfel de fapte par a fi bolnavi, după părerea
angajatorilor. Faptele de omor şi tâlhărie sunt percepute
de către subiecţi ca fiind de o violenţă prea mare pentru a
fi tolerabile. Cei mai mulţi angajatori ar evita să angajeze
astfel de candidaţi pentru a-i proteja pe ceilalţi angajaţi.
Celelalte fapte prezentate ca opţiuni de răspuns (gestiune
frauduloasă, loviri, înşelăciune, fals, dare/luare de mită
etc.) au fost percepute de către angajatori ca fiind mai
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puţin grave şi ce pot fi comise accidental (ex. "cu toţii
putem greşi uneori"). Comiterea acestor fapte nu
semnifică o anumită trăsătură de caracter sau o
propensiune infracţională a candidaţilor. În opinia
angajatorilor, această categorie de infractori poate fi
recuperată.
O disponibilitate mai mare a angajatorului în a angaja un
fost deţinut se poate observa în cazul în care fostul deţinut
s-ar află sub supravegherea unui serviciu de probaţiune.
Dacă la întrebarea anterioară legată de disponibilitatea de
a angaja un fost deţinut 16 subiecţi au răspuns "Categoric
da" sau "Mai degrabă da", în situaţia în care aceştia ar fi
sub supravegherea unui serviciu de probaţiune, numărul
acestora a crescut la 18 (din 23 de subiecţi).
În ceea ce priveşte cunoaşterea de către agenţii
economici a legislaţiei ce încurajează angajarea foştilor
deţinuţi, dintre cei 22 de subiecţi care au răspuns în mod
valid la această întrebare doar un subiect a declarat că
ştie despre aceste măsuri. Ceilalţi 21 de subiecţi au
declarat că nu cunosc nicio lege sau măsură prin care
statul stimulează angajarea foştilor deţinuţi. Chiar şi
subiectul care a răspuns că are cunoştinţă despre o astfel
de măsură s-a arătat sceptic cu privire la impactul
acesteia asupra deciziei de angajare: "diverse subvenţii
(chestii care oricum faţă de riscul asumat de angajator
sunt infime în cazul unei pagube de pe urma unui fost
deţinut)".
Deşi nu cunosc măsurile existente, angajatorii au sugerat,
ca modalitate de stimulare a angajării, implicarea statului
prin măsuri afirmative.La întrebarea: "ce v-ar putea stimula
să angajaţi un fost deţinut", răspunsurile s-au împărţit
aproape egal între implicarea statului pentru garantarea
eventualelor pagube şi oferirea de facilităţi fiscale, pe de o
parte, şi calităţile personale ale candidatului (moralitate,
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motivaţie pentru schimbare, competenţă etc.), pe de altă
parte.
Tot pe calităţile personale au mizat subiecţii atunci când li
s-a cerut să întocmească un portret al fostului deţinut ce
candidează pentru un post. Cei mai mulţi subiecţi au
arătat că, pentru a angaja un astfel de candidat, acesta
trebuie să fie cinstit, integru, să-şi dorească să se
reintegreze, să recunoască că a greşit, să fie competent şi
să aibă o "viaţă normală" (să fie căsătorit, să aibă copii, să
aibă un domiciliu etc.). Doi subiecţi din 22 au declarat că
nu ar angaja un recidivist sau un fost deţinut condamnat
pentru o infracţiune cu violenţă, ceea ce confirmă
reţinerea angajatorilor în raport cu această categorie de
condamnaţi.
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II.2 Angajatorii care nu au avut contact cu foştii
deţinuţi
Motivele pentru care unii agenţi economici nu au avut sau
nu au angajaţi din categoria foştilor deţinuţi sunt diverse şi
pot varia de la simpla neîntâlnire a acestora cu astfel de
candidaţi, până la asumarea unor atitudini puternice de
respingere a foştilor deţinuţi de pe piaţa forţei de muncă.
Dată fiind această varietate de situaţii în care se pot află
angajatorii din această clasă, nu se poate realiza o
descriere a profilului urmărind aceeaşi logică cu cea a
angajatorului cu contacte anterioare cu foştii deţinuţi. Spre
exemplu, este posibil ca un angajator să-şi fi dorit să
angajeze inclus foşti deţinuţi, însă aceştia să nu fi solicitat
un loc de muncă. Acest angajator nu poate fi analizat
statistic în aceeaşi categorie cu un angajator care în mod
direct şi activ a respins un fost deţinut de la angajare. Prin
urmare, mai jos va fi descris profilul angajatorului din
sectorul privat care nu a angajat şi nici nu ar angaja un
fost deţinut, în cazul în care ar avea un post vacant.
Pentru a simplifica exprimarea, vom denumi acest
angajator ca fiind angajatorul "ostil".
Sectoarele de activitate din care provin angajatorii "ostili"
sunt în special consultanţă, IT, transport, precum şi
comerţ, curăţenie şi pază.
Dintre aceştia, doar 29,4% solicită copie de pe cazier, de
vreme ce 36,8% nu solicită acest document sau 33,8%
declară că nu este cazul. Ponderea angajatorilor care
întreabă candidaţii despre cazier este aceeaşi cu cea a
celor care nici măcar nu întreabă candidaţii despre
experienţa infracţională (36,2%). Prin urmare, chiar şi în
cazul angajatorilor "ostili", cazierul nu pare să aibă un
impact semnificativ asupra deciziei de angajare. De cele
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mai multe ori, informaţiile despre antecedentele penale
sunt solicitate pentru angajarea pe anumite posturi care
presupun un risc ridicat pentru firma angajatoare (ex.
pază, comerţ, curăţenie la domiciliul clientului etc.). Nu
este, deci, surprinzător că cel mai des invocat motiv de
neangajare este "fostul deţinut nu prezintă încredere".
Totuşi, în cazul în care ar fi supravegheaţi de către un
serviciu de probaţiune, 36,4% dintre subiecţi au declarat
că ar fi dispuşi să angajeze un fost deţinut.
Un alt stimulent important pentru angajarea unui fost
deţinut ar fi, în opinia unor subiecţi, oferirea de către stat a
unei garanţii sau despăgubiri în cazul daunelor produse de
către foştii deţinuţi. Pe lângă aceste despăgubiri, statul ar
putea să ofere şi anumite facilităţi fiscale ce ar reduce
cheltuielile cu personalul. O proporţie importantă (aprox.
40%) dintre angajatorii "ostili" au declarat că statul nu
poate face nimic pentru a stimula angajarea foştilor
deţinuţi. Un fost deţinut ar putea fi, totuşi, angajat dacă ar
face dovada că "s-a îndreptat", "s-a reabilitat", "a înţeles
lecţia de viaţă" etc.
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EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE DE
REINTEGRARE SOCIALĂ A FOŞTILOR DEŢINUŢI
Asociaţia Roma Access

INTRODUCERE
Acest raport de analiză are la bază munca de cercetare
desfăşurată de Asociaţia Roma ACCESS.
Cercetarea reprezintă o inventariere a legislaţiei,
instituţiilor şi politicilor publice relevante în îmbunătăţirea
vieţii exdeţinuţilor.
De asemenea s-a avut în vedere şi percepţia grupului ţintă
vis-a-vis de eficacitatea acestor pârghii existente.
Lucrarea de faţă nu se vrea a fi una academică ci, mai
degrabă, una practică urmărind să sprijine prin informaţiile
oferite elaborarea unor planuri de acţiune.
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I. STUDII DE CAZ

1. Locul de muncă
V.M. are vârsta de 26 de ani şi în urmă cu doi ani a fost
eliberat condiţionat după ce a ispăşit doi din cei patru ani
de închisoare la care a fost condamnat.
Acte de identitate
După a fost eliberat, la scurt timp buletinul de identitate i-a
expirat.
Locuinţă
În timp ce V.M. afla în penitenciar familia acestuia a fost
evacuată din imobilul în care locuiau, întrucât acesta
fusese revendicat. În momentul eliberării, familia tânărului
alcătuită din patru persoane, locuia într-o cameră oferită
de o rudă, care însă nu este dispusă să îl accepte şi pe
V.M. în spaţiu datorită faptului că este “puşcăriaş”. În cele
din urmă, un unchi din partea tatălui a fost dispus să-l
găzduiască timp de o lună cu condiţia să îşi caute de
muncă şi să se mute cu chirie.
Suport social
Tânărul a căutat ajutor la o fundaţie despre care ştia că se
ocupă de problemele foştilor deţinuţi, care l-au sprijinit în
obţinerea unei foi temporare de identitate şi de asemenea
cu un loc de muncă - muncitor necalificat pe un şantier.
Loc de muncă
Deşi tânărul este calificat în meseria de zidar acesta este
încadrat muncitor necalificat şi deci plătit la un nivel mult
mai slab decât munca pe care prestează. A lucrat pe
acest şantier timp de câteva luni, însă datorită sosirii iernii,
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firma a făcut disponibilizări. A încercat să se angajeze la
mai multe firme însă foarte multe îl respingeau când aflau
că a fost la închisoare. Pentru a putea supravieţuii tânărul
a acceptat să lucreze cu ziua, prestând munci diverse,
aşteptând sosirea anotimpului cald când nevoia de forţă
de muncă creştea. Atunci putea găsi şi el un loc de
muncă.
Perspective
În prezent tânărul îşi doreşte să plece Spania sau Italia
însă lipsa Cărţii de Identitate îl împiedică să obţină
paşaport. El speră ca cineva să fie destul de înţelegător şi
să îl accepte în spaţiu (fictiv) pentru a putea obţine o carte
de identitate ce i-ar permite obţinerea unui Paşaport.

2. Suportul social
S.P. are vârsta de 42 de ani, este recidivist, având în total
14 ani petrecuţi în închisoare pentru diverse infracţiuni.
Suport social
Recent a fost eliberat, însă acesta nu are familie, locuinţă
şi nici o altă persoană care să îl ajute. De fiecare dată
când a fost eliberat, acesta a încercat să obţină o slujbă,
să îşi întemeieze o familie însă statutul sau de ex-detinut
este o piedică în îndeplinirea acestor visuri. Lafel s-a
întâmplat şi după ultima eliberare însă de două luni de
când a fost eliberat viaţa i se pare din ce în ce mai
complicată.
Loc de muncă
Nu poate ocupa un loc de muncă în primul rând datorită
vârstei, fiind bineştiut faptul că angajatorii preferă
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persoane până în 35 ani. A încercat să obţină ajutor de la
mai multe instituţii însă nimic concret nu s-a întâmplat.
Perspective
S.P. declară că intenţionează să comită o infracţiune cât
de curând pentru a putea fi arestat şi să se întoarcă în
penitenciar, acolo unde viaţa i se pare mult mai simplă.

3. Educaţia
M.I.V. are 21 de ani şi în urmă cu 6 luni a fost eliberat din
închisoare.
Educaţie
Imediat după eliberare, a căutat să îşi termine studiile pe
care le ignorase până să fie condamnat. În închisoare şi-a
dat seama că libertatea este un lucru de preţ şi că
educaţia are un rol important în reintegrarea sa socială.
Acum M.I.V. s-a înscris la clasele de recuperare şcolară.
Perspective
Speră că după ce va absolvi clasa a VIII-a să se înscrie la
şcoala de şoferi pentru a putea obţine permisul de
conducere. Visul său este să devină şofer profesionist, să
aibă un loc stabil de muncă şi să îşi întemeieze o familie.
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II. MECANISMELE INSTITUŢIONALE LA NIVEL DE
COMUNITĂŢI LOCALE

1. Serviciul de probaţiune - reprezintă principala
instituţie care se ocupa de problemele foştilor deţinuţi. În
cadrul acestui serviciu, foştii deţinuţi puteau fi îndrumaţi în
reintegrarea socială, prin facilitarea ocupării unui loc de
muncă, terminarea/continuarea studiilor pentru cei care
doresc acest lucru, consiliere psihologică pentru cei care
se confruntă cu probleme de adaptare etc. În urma
discuţiilor cu reprezentanţii instituţiei, aceştia au declarat
că resursele umane şi financiare sunt totuşi limitate în
comparaţie cu nevoile existente în momentul de faţă.
Aceştia au mai afirmat că rolul instituţiei este limitat,
pârghiile de intervenţie fiind foarte exacte. Prejudecăţile
sociale, fac ca acest grup dezavantajat să nu se
regăsească specific în planurile de acţiune al instituţiilor
care răspund de asigurarea echităţii între toţi cetăţenii ţării.
2. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă - Conform reprezentanţilor instituţiei, AJOFM
derulează programe pentru integrarea pe piaţa muncii a
grupurilor dezavantajate însă, foştii deţinuţi nu se
regăsesc ca şi grup distinct. În anul 2006 AJOFM
Constanţa a organizat următoarele burse a locurilor de
muncă:
-

Bursa locurilor de muncă pentru femei

-

Bursa generală a locurilor de muncă;

-

Bursa locurilor de muncă pentru persoanele de
etnie romă;
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-

Bursa locurilor de muncă pentru persoanele cu
handicap ;

-

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

În general, persoanele cu cazier au şanse mai mari să fie
angajate pentru munci necalificate, chiar dacă aceştia au
prestat munci calificate înaintea condamnării penale,
declară oficialii instituţiei. De asemenea, instituţia
organizează periodic cursuri de calificare şi recalificare de
care pot beneficia şi ex-deţinuţii, însă până în prezent nu
au existat asemenea programe dedicate acestui grup
social.
3. Serviciul de Asistenţă Socială - Principala direcţie din
cadrul Primăriei care se ocupă de asigurarea serviciilor
sociale. În atribuţiile acestora intră:
-

realizarea anchetelor sociale privind acordarea
ajutorului social,

-

efectuarea plăţii ajutorului social,

-

repartizarea persoanelor în vederea efectuării
muncii în folosul comunităţii precum

-

asigurarea respectării celorlalte prevederi din legea
416/2001.

În urma interviurilor realizate cu reprezentanţii instituţiei,
legea 416 este singura modalitate prin care ex-detinuţii pot
fi ajutaţi. Mai sunt şi cazurile speciale, cum ar fi bolnavii
cronici, care pot beneficia şi de alte măsuri însă nu se
poate încadra ca măsură generală.
4. Inspectoratul Şcolar Judeţean - Pentru persoanele
care doresc să finalizeze sau să continue studiile, ISJ
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organizează cursuri de recuperare şcolar , tip “A doua
şansă”.
Începând cu anul 2007 judeţul Constanţa a fost inclus în
programul Phare 2005 privind îmbunătăţirea accesului la
educaţie a grupurilor dezavantajate. Deşi foştii deţinuţi nu
sunt menţionaţi ca şi grup dezavantajat ei pot beneficia de
acest program. În cadrul programelor de recuperare şcolar
există şi persoane care au suferit condamnări referitoarea
la acest aspect.
5. Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog - ca parte a Agenţiei Naţionale Antidrog,
implementează la nivel local Strategia naţională antidrog.
Activităţile Centrului nu răspund decât la nevoile unei
anumite părţi a grupului ţintă, având în vedere că cea mai
mare parte a infracţiunilor săvârşite de foştii deţinuţi sunt
privitoare la patrimoniu.
6. Direcţia de Evidenţă a Persoanelor din cadrul
Consiliului Judeţean - Această instituţie reprezintă una
din primele instituţii cu care proaspătul liberat din
penitenciar ia contact, având în vedere faptul că în urma
executării pedepsei, actele de identitate pot expira. De
foarte multe ori, excondamnaţii nu pot prezenta toată
documentaţia necesară obţinerii actelor de identitate şi
deci, nu se pot elibera documente de identitate. Lipsa
actelor de identitate, influenţează accesul la multe alte
drepturi economice şi sociale. Deşi instituţia nu a participat
până în prezent la nici un program pentru reinserţia
exdeţinuţilor, totuşi conducerea acesteia s-a arătat
disponibilă pentru a participă în astfel de programe.
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7. Organizaţiile de cult - Deseori aceste organizaţii oferă
ajutoarea materiale atât în cadrul penitenciarelor cât şi
după liberare. Aceste organizaţii oferă şi asistenţă
religioasă, sprijin în obţinerea unui loc de muncă, a unui
adăpost etc. Prin intervenţia directă, ne-birocratizată,
aceste organizaţii sunt eficiente însă ele nu urmăresc o
strategie generală şi nici nu influenţează generarea de
politici publice, fapt ce determină ca intervenţia acestora
să fie limitată.
8. Organizaţiile non-guvernamentale - Prin intervenţia
socială se aseamănă cu organizaţiile de cult, în schimb
ONG-urile urmăresc o strategie generală precum şi
influenţarea politicilor publice privind reintegrarea socială a
foştilor deţinuţi. În funcţie de tipul de ONG strategia şi
structura politicilor publice poate să difere, însă prin
coalizare se pot identifica nevoile majore precum şi
abordarea cea mai eficientă.
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II. CADRUL LEGISLATIV CU PRIVIRE LA
REINTEGRAREA FOŞTILOR DEŢINUŢI
Legea privind sistemul naţional de probaţiune reprezintă actul normativ care reglementează organizarea
şi funcţionarea sistemului naţional de probaţiune. Prin
această lege se pun bazele Administraţiei Naţionale de
Probaţiune care se constituie prin reorganizarea Direcţiei
de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a
Infractorilor. La nivelul fiecărui judeţ s-a format pe lângă
Tribunal serviciul de probaţiune.
Dintre atribuţiile Serviciului de Probaţiune amintim:
-

-

-

-

consiliere psihologică pentru victimelor infracţiunilor
protecţia judiciară a minorilor
întocmirea de referate de evaluare cu privire la
învinuit şi inculpate, la solicitare organelor de
urmărire penală
întocmirea de rapoarte de supraveghere privind
inculpaţii şi, după caz, persoanele condamnate, pe
care le prezintă judecătorului delegat pentru
executarea pedepselor
sprijinirea instanţelor de judecată la individualizarea
pedepselor pentru persoane fizice, prin oferirea de
informaţii obiective şi relevante cu privire la
persoana făptuitorului şi perspectivele de
reintegrare socială ale acestuia;
participarea la judecarea cauzelor cu minori, având
dreptul şi îndatorirea să dea lămuriri, să formuleze
cereri şi să prezinte propuneri în privinţa măsurilor
ce ar urma să fie luate de către instanţa de
judecată;
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-

-

-

-

-

-

întocmirea, împreună cu judecătorul delegat pentru
executarea pedepselor, a unui raport comun privind
respectarea de către inculpat a măsurilor de
supraveghere şi a obligaţiilor dispuse în cazul
amânării aplicării pedepsei, pe care îl prezintă la
data fixată de instanţă;
desfăşurarea, în baza hotărârii judecătoreşti sau la
cererea inculpaţilor ori, după caz, a persoanelor
condamnate la pedepse neprivative de libertate, de
activităţi de consiliere individuală în ceea ce
priveşte comportamentul social, de grup şi
individual;
derularea de programe specializate de reintegrare
socială pentru inculpaţi şi persoane condamnate;
asigurarea supravegherii şi controlului executării
muncii în folosul comunităţii de către persoanele
condamnate, în baza hotărârii judecătoreşti sau din
dispoziţia judecătorului delegat pentru executarea
pedepselor;
sesizarea judecătorului delegat pentru executarea
pedepselor în cazul în care persoana condamnată
la pedeapsa muncii neremunerate în folosul
comunităţii nu execută această pedeapsă sau, în
timpul executării, are o conduită necorespunzătoare
prin neîndeplinirea obligaţiilor care îi revin sau prin
îndeplinirea lor defectuoasă;
asigurarea supravegherii minorului faţă de care s-a
dispus măsura educativă a libertăţii sub
supraveghere severă, constând în includerea
minorului în programe de reintegrare socială,
precum şi în acordarea de asistenţă şi consiliere şi
sesizează instanţa în caz de nerespectarea a
măsurii;
asigurarea supravegherii şi controlului modului de
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-

-

executare a măsurilor de supraveghere şi a
obligaţiilor prevăzute în Codul penal, dispuse în
cazul suspendării executării pedepsei sub
supraveghere, al suspendării executării pedepsei
sub supraveghere cu obligaţia condamnatului de a
efectua o muncă neremunerată în folosul
comunităţii, al amânării aplicării pedepsei şi al
liberării condiţionate, şi, în cazul minorilor, al
suspendării condiţionate a executării pedepsei, al
suspendării executării pedepsei sub supraveghere,
al măsurii educative a libertăţii supravegheate, al
măsurii educative a libertăţii sub supraveghere
severă şi al amânării aplicării pedepsei, în strânsă
colaborare
cu
judecătorul
delegat
pentru
executarea pedepselor;
acordarea de asistenţă şi consiliere, la solicitarea
persoanei condamnate sau, după caz, a
inculpatului, pe durata suspendării executării
pedepsei sub supraveghere, a suspendării
executării pedepsei sub supraveghere cu obligaţia
condamnatului de a efectua o muncă neremunerată
în folosul comunităţii, a amânării aplicării pedepsei
şi al liberării condiţionate şi, în cazul minorilor, a
suspendării condiţionate a executării pedepsei, a
suspendării executării pedepsei sub supraveghere,
a măsurii educative a libertăţii supravegheate, a
măsurii educative sub supraveghere severă şi al
amânării aplicării pedepsei;
sesizarea judecătorului delegat pentru executarea
pedepselor în cazul nerespectării măsurilor de
supraveghere sau a obligaţiilor prevăzute în Codul
penal, dispuse în cazul suspendării executării
pedepsei sub supraveghere, al suspendării
executării pedepsei sub supraveghere cu obligaţia
condamnatului de a efectua o muncă neremunerată
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-

-

-

în folosul comunităţii şi, în cazul minorilor, al
suspendării condiţionate a executării pedepsei, al
suspendării executării pedepsei sub supraveghere,
al măsurii educative a libertăţii supravegheate, al
măsurii educative sub supraveghere severă şi al
amânării aplicării pedepsei;
participarea, în calitate de membru, la comisia
pentru personalizarea regimului de executare a
pedepselor privative de libertate, constituită în
fiecare penitenciar;
colaborarea cu personalul din compartimentele
socio-educative ale penitenciarelor în derularea
unor programe de resocializare a persoanelor
condamnate, în timpul executării pedepsei închisorii
sau al internării minorilor în centre de reeducare;
colaborarea cu instituţiile publice şi private, precum
şi cu persoanele fizice şi juridice din raza lor de
competenţă, în vederea identificării, după caz, a
locurilor de muncă disponibile, a cursurilor şcolare,
precum şi a celor de calificare sau recalificare
profesională.
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Legea 416 /2001 cu modificările ulterioare - Privind
venitul minim garantat
Legea reglementează dreptul cetăţenilor români la un
venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.
Actul normativ stabileşte următoarele aspecte:
-

Nivelul venitului minim garantat - acesta diferă în
funcţie de numărul de membrii de familie. Suma
este indexată anual de Guvern în funcţie de
evoluţia preţurilor de consum.

-

Cuantumul ajutorului social - Cuantumul se
stabileşte că diferenţa dintre nivelul venitului minim
garantat şi venitul net lunar al familiei sau
persoanei singure.

-

Modalitatea de obţinere şi plata ajutorului social Sunt specificaţi paşii ce trebuie făcuţi şi
documentele necesare pentru obţinerea ajutorului
social. De asemenea sunt stabilite modalităţile de
plată.
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Legea nr. 47 din 08.03.2006 - privind sistemul naţional
de asistenţă socială
Actul normativ reglementează organizarea, funcţionarea şi
finanţarea sistemului naţional de asistenţă socială.
Conform textului actului normativ, sistemul de asistenţă
socială reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin
care statul, colectivitatea locală şi societatea civilă intervin
pentru prevenirea excluziunii sociale a persoanei, familiei,
grupurilor ori comunităţilor.
Dintre principiile legii amintim:
a) universalitatea, potrivit căruia fiecare persoană are
dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege;
b) respectarea demnităţii umane, potrivit căruia fiecărei
persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a
personalităţii;
c) solidaritatea socială, potrivit căruia comunitatea
participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura
nevoile sociale, pentru menţinerea şi întărirea coeziunii
sociale;
d) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale, instituţiile de drept public şi
privat, structurile asociative, precum şi instituţiile de cult
recunoscute de lege cooperează în vederea acordării
serviciilor sociale;
e) subsidiaritatea, potrivit căruia, în situaţia în care
persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile
sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei
asociative şi, complementar, statul;
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f) participarea beneficiarilor, potrivit căruia beneficiarii
măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială contribuie activ
la procesul de decizie şi de acordare a acestora;
g) transparenţa, potrivit căruia se asigură creşterea
gradului de responsabilitate a administraţiei publice
centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea
participării active a beneficiarilor la procesul de luare a
deciziilor;
h) nediscriminarea, potrivit căruia accesul la drepturile de
asistenţă socială se realizează fără restricţie sau
preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă,
religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală,
vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică
necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o
categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are
ca scop ori ca efect restrângerea folosinţei sau exercitării,
în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale.
Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă reglementează măsurile pentru realizarea strategiilor şi
politicilor elaborate în vederea protecţiei persoanelor
pentru riscul de şomaj, asigurării unui nivel ridicat al
ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei
muncii.
Măsurile prevăzute în lege au drept scop realizarea
următoarelor obiective pe piaţa muncii:
a) prevenirea şomajului
sociale ale acestuia;

şi

combaterea

efectelor

b) încadrarea sau reîncadrarea în muncă
persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
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a

c) sprijinirea ocupării persoanelor aparţinând unor
categorii defavorizate ale populaţiei;
d) asigurarea egalităţii şanselor pe piaţa muncii;
e) stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de
muncă;
f) stimularea
angajatorilor
pentru
încadrarea
persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
g) îmbunătăţirea structurii ocupării
economice şi zone geografice;

pe

ramuri

h) creşterea mobilităţii forţei de muncă în condiţiile
schimbărilor structurale care se produc în economia
naţională;
i) protecţia persoanelor
asigurărilor pentru şomaj
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în

cadrul

sistemului

IV. PERCEPŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI ÎN LEGĂTURĂ
CU POLITICILE PUBLICE EXISTENTE

În cadrul proiectului s-a organizat şi un focus grup care a
avut ca obiectiv înţelegerea percepţiei grupului ţintă în
legătură cu mecanismele instituţionale existente. În cadrul
discuţiilor, s-au evidenţiat următoarele percepţii care au
fost comune celor mai mulţi participanţi:
-

Majoritatea
participanţilor
şi-au
exprimat
neîncrederea în eficienţa sistemului public de
reintegrare a foştilor deţinuţi. Aceştia nu simt că
instituţiile respective au soluţii specifice pentru
problemele lor.

-

Cei mai mulţi participanţi au declarat că au fost
ajutaţi de organizaţiile de cult şi cele
neguvernamentale, şi au declarat că au cea mai
mare încredere în aceste instituţii

-

În ceea ce priveşte accesul la piaţa muncii aceştia
şi-au manifesta dorinţa de a beneficia de măsuri
concrete
adresate
specificului
problemelor
exdetinutilor

-

Stigmatizarea socială se face resimţită în foarte
multe domenii ale vieţii

-

Deşi resimt efectele discriminării aceştia nu ştiu
unde se pot adresa atunci când sunt discriminaţi

102

V. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Ca şi concluzii putem spune că deşi există legislaţie care
poate contribui la reintegrarea socială a ex-detinutilor
totuşi politicile publice de la nivelul insitutiilor nu sunt
direcţionate către soluţionarea problemelor specifice cu
care se confruntă aceştia.
De asemenea s-a remarcat o foarte slabă cunoaştere de
către conducerea instituţiilor a problemelor cu care se
confruntă ex-detinutii, sesizându-se şi o oarecare lipsă de
interes faţă de acest grup social.
Abordarea instituţiilor în cadrul unei campanii publice va
trebui să aibă în vedere sensibilizarea reprezentanţilor
insituţiilor cu privire la problemele cu care se confruntă exdetinutii.
Influenţarea instituţiilor în elaborarea unor planuri de
măsuri specifice grupului ţintă ar fi un prim pas foarte
important în crearea cadrului instituţional propice
reintegrării sociale a foştilor deţinuţi.
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NOTĂ
Reforma Justiţiei Penale

Considerăm că strategia guvernului României de
îmbunătăţire a situaţiei romilor poate constitui un model
util pentru elaborarea la nivel naţional a unei strategii
referitoare la reintegrarea socială a foştilor infractori.
Această strategie asigură o abordare non-discriminatorie
punând accentul pe problemele sociale şi economice şi nu
pe diferenţele legate de cultură sau stil de viaţă.
Pentru aceasta prezentăm în continuare domeniile şi
direcţiile de acţiune prevăzute de respectiva strategie.
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STRATEGIA GUVERNULUI ROMÂNIEI DE
ÎMBUNĂTĂŢIRE A SITUAŢIEI ROMILOR
Guvernul României
Hotărâre 522 din 19 aprilie 2006

DOMENII SECTORIALE

A. Administraţie publică şi dezvoltare comunitară,
comunicare şi participare civică
B. Locuinţe
C. Sănătate
D. Justiţie şi ordine publică
E. Economie, securitate socială
F. Protecţia copilului, educaţie, cultură şi culte
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DIRECŢII DE ACŢIUNE

A. Administraţie publică şi dezvoltare comunitară,
comunicare şi participare civică
1. Creşterea capacităţii instituţionale a structurilor de
implementare a Strategiei Guvernului României de
îmbunătăţire a situaţiei romilor
2. Crearea de reţele şi consolidarea de parteneriate
durabile
în
scopul
elaborării
de
măsuri/proiecte/programe pe domeniile sectoriale
de îmbunătăţire a situaţiei romilor.

B. Locuinţe
1. Îmbunătăţirea accesului romilor la o locuinţă
decentă şi la servicii publice de tip apă, electricitate,
canalizare şi sisteme de încălzire
2. Alocarea resurselor financiare locale destinate
construcţiilor
de
locuinţe
pentru
grupurile
dezavantajate,
inclusiv
pentru
persoanele
aparţinând minorităţii romilor
3. Elaborarea unei baze de date şi a unei strategii
privind reabilitarea locuinţelor deteriorate în urma
calamităţilor naturale
4. Implementarea strategiei de construcţie/reabilitare
a locuinţelor.
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C. Sănătate
1. Creşterea resurselor umane necesare îmbunătăţirii
accesului romilor la serviciile de sănătate publică
2. Creşterea capacităţii şi eficientizarea serviciilor
publice de sănătate, astfel încât să fie capabile să
furnizeze servicii şi tratament egal persoanelor
aparţinând minorităţii romilor.
3. Asigurarea accesului universal la pachetul minim
de servicii medicale prevăzut de lege, inclusiv
pentru populaţia de etnie roma.

D. Justiţie şi ordine publică
1. Respectarea drepturilor persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale, în special minorităţii romilor
2. Introducerea
măsurilor
afirmative
privind
minoritatea roma în procesul de recrutare a
personalului
din
structurile
Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi ale Ministerului
Apărării Naţionale.

E. Economie, securitate socială
1. Creşterea eficienţei măsurilor active destinate
includerii romilor pe piaţa forţei de muncă
2. Reglementarea şi promovarea unor măsuri active
pentru beneficiarii de venit minim garantat, prin
facilitarea accesului la cursuri de reconversie
profesională.
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F. Protecţia copilului, educaţie, cultură şi culte
1. Includerea resurselor umane rome, absolvenţi ai
învăţământului de specialitate, inclusiv a femeilor,
în instituţiile de protecţie, ocrotire şi educare a
copilului
2. Creşterea accesului la un învăţământ de calitate,
preşcolar şi şcolar
3. Continuarea
oportunităţilor
de
acces
în
învăţământul preuniversitar şi universitar pentru
tinerii aparţinând minorităţii rome
4. Revizuirea curriculei şcolare în vedere a promovării
în mediul şcolar a unui climat favorabil incluziunii
sociale a categoriilor defavorizate, inclusiv a
romilor.
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PACHET INFORMATIV
REINTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR
CONDAMNATE PENAL CARE APARŢIN UNOR
GRUPURI VULNERABILE
III
POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL REINTEGRĂRII
SOCIALE
A GRUPURILOR VULNERABILE

2.
PREVENIREA ŞI REDUCEREA CONSUMULUI DE
DROGURI ÎN RÂNDUL TINERILOR CONDAMNAŢI
PENAL
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STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTIDROG
Asociaţia Roma Access

Prin faptul că oferă un model de abordate integratoare,
care ia în considerare crearea unui continuum de servicii
care să asigure o intervenţie ce include prevenirea şi
combaterea consumului şi traficului de droguri, precum şi
tratamentul medical şi psihologic al persoanelor
dependente şi reintegrarea socială post-cură, Strategia
Naţională Antidrog poate fi o sursă de inspiraţie pentru
eventualele strategii de îmbunătăţire a situaţiei
persoanelor condamnate penal care aparţin unor grupuri
vulnerabile.
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HOTĂRÂRE nr. 73 din 27 ianuarie 2005 privind
aprobarea strategiei naţionale antidrog în perioada
2005-2012
În contextul general al concentrării comunităţii
internaţionale asupra criminalităţii organizate în legătură
cu drogurile, Guvernul României şi-a asumat lupta
împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri ca o
prioritate, adoptând o abordare coordonată şi
multisectorială a acesteia, concretizată în Strategia
Naţională
Antidrog
pentru
perioada
2003-2004.
Materializarea concepţiei Guvernului României în acest
domeniu, în perioada 2003-2004, este elocvent exprimată,
printre altele, prin înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog,
organ de specialitate cu rolul de a stabili o concepţie
unitară privind prevenirea şi combaterea traficului şi
consumului ilicit de droguri.
Amploarea acestui fenomen, pe fondul dezvoltării reţelelor
de criminalitate organizată transnaţională, impune o nouă
strategie, integrată în plan intern şi internaţional, ca reacţie
în faţa acestei ameninţări.
Continuarea firească a unui proces în desfăşurare,
Strategia Naţională Antidrog 2005-2012 este elaborată în
concordanţă cu prevederile noii Strategii Europene în
domeniu şi stabileşte obiectivele generale şi specifice
pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri, pentru
întărirea cooperării internaţionale şi dezvoltarea unui
sistem global integrat de informare, evaluare şi
coordonare privind fenomenul drogurilor.
Experienţa implementării Strategiei 2003-2004, dificultăţile
întâmpinate şi disfuncţionalităţile puse în evidenţă prin
Rapoartele de evaluare elaborate de Agenţia Naţională
Antidrog impun o abordare mai realistă a combaterii
fenomenului drogurilor şi stabilirea unor responsabilităţi
clare pentru toate instituţiile implicate.
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Principii
Activitatea de reducere a cererii şi ofertei de droguri este
guvernată de următoarele principii:
-

Principul priorităţii. Problematica prevenirii şi
combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri
este asumată ca o prioritate de Guvernul României.

-

Principiul continuităţii. Activităţile desfăşurate
pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au
caracter permanent şi se bazează pe experienţa
anterioară.

-

Principiul
abordării
globale,
unitare,
multidisciplinare şi echilibrate. Măsurile de
reducere a cererii şi ofertei de droguri trebuie să se
încadreze în concepţia internaţională de combatere
a fenomenului.

-

Principiul coordonării. Pentru asigurarea unei
abordări unitare cu privire la fenomenul drogurilor,
activităţile de reducere a cererii şi ofertei de droguri
trebuie coordonate şi integrate în programe şi
instrumente practice, cu respectarea autonomei
funcţionale.

-

Principiul cooperării. Lupta împotriva traficului şi
consumului ilicit de droguri are la bază cooperarea
inter-instituţională, atât la nivel naţional cât şi
internaţional.

-

Principiul legalităţii. Întreaga activitate de reducere
a cererii şi ofertei de droguri se desfăşoară cu
respectarea prevederilor Constituţiei şi ale
legislaţiei naţionale în materie, precum şi a
prevederilor specifice din tratatele internaţionale la
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care România este parte.
-

Principiul confidenţialităţii. Datele personale
privind consumatorii de droguri sunt confidenţiale.

-

Principiul complementarităţii şi transparenţei.
Implementarea Strategiei se face în mod
transparent, cu participarea societăţii civile alături
de instituţiile guvernamentale, în vederea realizării
obiectivelor.

Viziunea şi scopul strategiei
Viziunea
La sfârşitul perioadei 2005-2012, în România va funcţiona
un sistem integrat de instituţii şi servicii publice, care va
asigura reducerea incidenţei şi prevalenţei consumului de
droguri în rândul populaţiei generale, asistenţa medicală,
psihologică şi socială a consumatorilor de droguri şi
eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a
producţiei şi traficului ilicit de droguri şi precursori.
Scopul
Scopul strategiei este menţinerea la un nivel scăzut a
consumului de droguri în rândul populaţiei generale, în
prima etapă (2-4 ani), şi de reducere a cazurilor de noi
consumatori, în a doua etapă, în paralel cu reducerea
criminalităţii organizate în legătură cu drogurile.
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POLITICI SOCIALE ÎN DOMENIUL
PREVENIRII ŞI REDUCERII CONSUMULUI DE
DROGURI
Agenţia Naţională Antidrog
Agenţia Naţională Antidrog coordonează la nivel
naţional politica în domeniul reducerii cererii şi ofertei
de droguri. În prezent, ANA are în subordine o reţea
naţională formată din 47 de Centre, din care 6 în
Bucureşti (în fiecare sector) şi câte unul la nivel de
judeţ. Cele 47 de centre oferă servicii de prevenire a
consumului de alcool şi droguri precum şi servicii de
asistenţă medicală, psihologică şi socială a persoanelor
dependente de alcool şi droguri.
Activitatea ANA în domeniul reducerii cererii de droguri
este orientată pe 3 arii de intervenţie:
□ servicii de prevenire a consumului de alcool şi
droguri;
□ servicii de evaluare, asistenţă medicală,
psihologică şi socială şi management de caz
pentru consumatorii de alcool şi droguri; din cele 47
centre regionale ale Solicitantului, numai 5 oferă şi
tratament medicamentos (cu agonişti şi antagonişti
de opiacee), testare pentru depistarea drogurilor în
lichide biologice;
□ servicii de consiliere şi orientare vocaţională
pentru reinserţia pe piaţa muncii, activitate
dezvoltată în prezent, în sistem pilot, într-un singur
centru din cele 47, care oferă servicii vocaţionale şi
are o capacitate de 10 locuri.
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Asistenţă acordată persoanelor private de libertate

Agenţia Naţională Antidrog, în baza Deciziei nr.16/2006
pentru aprobarea standardelor minime obligatorii
privind
managementul
de
caz
în
asistenţa
consumatorilor de droguri, precum şi a Ordinului
ministrului justiţiei, al ministrului administraţiei şi
internelor şi al ministrului sănătăţii privind
modalitatea de derulare a programelor integrate de
asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru
persoanele aflate în stare privativă de libertate,
consumatoare de droguri nr.1216/C/1310/543 din 9
martie 2006, prin intermediul echipelor terapeutice din
cadrul Centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere
antidrog a acordat servicii de asistenţă medicală,
psihologică şi socială precum şi management de caz
deţinuţilor consumatori de droguri din penitenciare. Astfel,
în anul 2007 au fost asistaţi 232 deţinuţi din 13 unităţi
penitenciare.
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Obiective privind asistenţa consumatorilor de droguri
în sistemul penitenciar
Aşa cum este prevăzut în Planul de Acţiune în vederea
implementării Strategiei Naţionale Antidrog în perioada
2005 - 2008 aprobat prin HG nr.323/2005, Agenţia
Naţională Antidrog are în vedere realizarea următoarelor
obiective:
1. Dezvoltarea unui program integrat de asistenţă
medicală, psihologică şi socială care să ofere o reţea
de resurse şi care să garanteze accesul şi
disponibilitatea generală a tuturor consumatorilor de
droguri din sistemul penitenciar în scopul reintegrării
sociale
Dezvoltarea cadrului instituţional care să permită accesul
deţinuţilor la astfel de programe (centre/cabinete de
evaluare, secţii de dezintoxicare, centre de postcură, secţii
libere de droguri, etc.) şi oferirea de intervenţii terapeutice
specifice pentru consumatorii deţinuţi în sistemul
penitenciar
2. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea cadrului de formare
profesională de bază, specializată şi continuă a
profesioniştilor care lucrează în domeniul asistenţei
medicale, psihologice şi sociale a consumatorilor de
droguri
Formarea continuă în domeniul adicţiilor a cel puţin 30%
din profesioniştii care oferă servicii de asistenţă pentru
consumatorii de droguri din penitenciare.
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Problema principală
Problema principală este aceea că persoanele
consumatoare de alcool şi droguri (peste 2.000
persoane înregistrate la nivelul anului 2007) nu
beneficiază de suficiente servicii de consiliere şi
orientare vocaţională (10 locuri disponibile).
Pentru majoritatea grupului ţintă, serviciile disponibile
sunt medicale şi psihologice. Astfel, eficienţa
intervenţiilor medicale şi psihologice este mult
diminuată din perspectiva recăpătării autonomiei
sociale şi profesionale, multe dintre persoanele care
trec cu succes prin programe terapeutice nereuşind să
se (re)integreze social şi profesional deoarece:
□ angajatorii au o percepţie negativă legată de
consumatorii de alcool şi droguri;
□ majoritatea consumatorilor de alcool şi droguri nu
au suficiente abilităţi / competenţe profesionale şi
nici resurse financiare necesare pentru a-şi susţine
procesul de (re)integrare.
Acestea au drept efect scăderea motivaţiei lor de
(re)integrare pe piaţa muncii şi revenirea în lanţul de
servicii (rata de recădere în consumul de alcool şi
droguri este de peste 70%, iar rata de reinserţie pe
piaţa muncii este de aproximativ 7,7%).
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Cauzele problemei
□ există un singur centru vocaţional în toată ţara şi,
drept urmare, între consumator şi angajator nu
există suficienţi intermediari care să faciliteze /
medieze angajarea şi menţinerea pe piaţa muncii;
□ până în prezent intervenţiile pentru astfel de cazuri
s-au
axat
preponderent
pe
tratament
medicamentos.
Posibile soluţii
În scopul rezolvării acestor probleme se pot realiza la
nivelul penitenciarelor activităţi de grup pe teme adecvate:
grup de prevenirea recăderilor, grup de dezvoltare
personală, precum şi ateliere specifice de dezvoltare de
abilităţi.
De asemenea dezvoltarea unei reţele de centre
vocaţionale pentru foştii consumatori de droguri ar duce la
facilitarea reinserţiei sociale a acestora.

Obiectivele principale ale programelor de reintegrare
socială în comunitate
□ protecţia comunităţilor locale prin acţiuni care
vizează reducerea riscului de recidivă
□ justiţia socială, prin garantarea protecţiei şi echităţii
sociale a tuturor părţilor (infractor, victimă, membrii
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comunităţii locale) implicate în rezolvarea
conflictului generat de comiterea infracţiunii
□ punerea beneficiarilor intervenţiei în comunitate
(infractori, familiile acestora, victime) în legătură cu
resurse, într-o manieră care să îmbunătăţească
imaginea de sine, asertivitatea, abilitatea de
rezolvare a problemelor

Cum pot fi atinse obiectivele programelor de
reintegrare socială în comunitate
□ prin parteneriatul între instituţiile de stat (Judecătorii,
şcoli, biserică, sindicate, instituţii de sănătate, Poliţie,
Consiliul Local, Consiliul Raional, Agenţia de ocupare
a forţei de muncă) şi organizaţii neguvernamentale
□ prin derularea unor programe de dezvoltare
comunitară în scopul implicării partenerilor şi a
membrilor comunităţii locale (voluntari, lideri) în:
o identificarea nevoilor comunităţii;
o găsirea soluţiilor la problemele comunităţii
locale;
o stimularea resurselor (colective, sociale)
existente;
o atragerea şi crearea de noi resurse;
o dezvoltarea de noi servicii sociale
□ prin informarea şi sensibilizarea opiniei publice în
legătură cu nevoile şi problemele comunităţii locale,
nevoile şi problemele ex deţinuţilor şi a familiilor
acestora şi cu modalităţile concrete de soluţionare a
acestora (articole în presă, emisiuni radio, TV,
conferinţe, întâlniri publice, etc.)
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Tehnici de intervenţie în comunitate

-

medierea (între persoana liberată şi familie,
comunitate, reprezentanţi ai instituţiilor, etc.);

-

negocierea ( metodele şi tehnicile folosite în
programele de reintegrare se determină în
funcţie de nevoile evaluate, de gradul de risc
identificat, dar se şi negociază cu persoana
liberată, în funcţie de priorităţile sale şi
interesele sale);

-

împuternicirea (ajutarea beneficiarilor de a
se percepe ca fiind agenţi activi în găsirea
soluţiilor la propriile probleme);

-

advocacy (reprezentarea persoanelor
liberate în faţa instituţiilor şi a
reprezentanţilor autorităţilor din comunitate,
precum şi exercitarea de presiuni prin
mijloacele mass-media, publicaţii, etc.,
pentru ca acestea să sprijine procesul de
reintegrare socială a exdeţinuţilor şi familiilor
acestora).
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PACHET INFORMATIV
REINTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR
CONDAMNATE PENAL CARE APARŢIN UNOR
GRUPURI VULNERABILE
III
POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL REINTEGRĂRII
SOCIALE
A GRUPURILOR VULNERABILE

3.
POLITICI SOCIALE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ŞI
PROMOVĂRII
DREPTURILOR COPILULUI
Ioana Nedelcu
Autoritatea Naţională pentru
Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului
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I. UN SISTEM LEGISLATIV ŞI REGLEMENTAR BAZAT
PE O ARMONIZARE CU NORMELE INTERNAŢIONALE
Violenţa nu este inerentă condiţiei umane: ea poate fi
prevenită şi făcută să regreseze, limitându-i în acelaşi timp
consecinţele. Este vorba totuşi despre un fenomen
multiform, cu numeroase implicaţii psihologice, sociale,
culturale şi economice. În consecinţă, trebuie să îi
răspundem printr-o acţiune coordonată şi printr-un vast
parteneriat, acoperind toate aceste dimensiuni.
Trebuie să fie clar că orice răspuns la violenţa cotidiană
într-o societate democratică trebuie să respecte drepturile
omului: acestea se aplică tuturor, în egală măsură
victimelor şi autorilor violenţei.
Măsurile de luptă împotriva violenţei cotidiene pot avea
efect pozitiv pe termen lung doar cu condiţia respectării
drepturilor omului şi a întâietăţii acestui drept şi cu condiţia
ca aceste măsuri să nu depăşească cadrul de legitimitate
democratică.
În acest sens, este necesar să constatăm complexitatea
deosebită a corpusului legislativ şi contractual din
România, acoperind domenii foarte variate ale luptei
împotriva violenţei care au condus la crearea de multiple
organisme sau mecanisme de aplicare.
În conformitate cu paragraful 1 al art. 45 din Constituţie,
copiii se bucură de un regim special de protecţie şi
asistenţă în exercitarea drepturilor lor, începând cu anul
1997 s-a produs o adevărată revoluţie legislativă, etică şi
conceptuală destinată să antreneze o modificare radicală
a practicilor şi a modurilor de raportare la copil, de acum
înainte el urmând să fie privit în globalitatea sa, înscris în
contextul familial şi social şi dintr-o perspectivă evolutivă a
persoanei sale, ţinând cont atât de nevoile sale prezente
cât şi de cele viitoare.
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Reforma în domeniul protecţiei copilului
Se cuvine să menţionăm că, atunci când este vorba
despre o transformare profundă a atitudinilor care
tolerează sau banalizează violenţa faţă de copii,
repartizarea tradiţională a rolurilor şi discriminarea între
fete şi băieţi, acceptarea pedepselor corporale şi a
practicilor tradiţionale prejudiciabile, factorii temporali şi
culturali sunt fundamentali şi se înscriu într-o perspectivă
trans-generaţională de înţelegere, de transmitere şi de
însuşire de către toţi membrii societăţii a conceptelor
stabilite de legiuitor.
În ciuda acestui fapt, inovaţia trebuie să se înscrie ea
însăşi într-o anumită continuitate istorică şi să răspundă
problematicilor socio-economice naţionale, altfel riscând
să se afle într-un puternic decalaj faţă de progresele
înregistrate de societate, devenind un simplu instrument
de predicţie inaplicabil.
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Context
Pentru a înţelege dimensiunea şi impactul inovaţiei în
domeniul protecţiei copilului, se cuvine să replasăm
evoluţia sistemului legislativ şi reglementar românesc în
contextul său istoric şi nu în raport cu adoptarea regulilor
convenţionale sau a standardelor internaţionale.
Trecerea de la o economie planificată la o economie de
piaţă a fost însoţită de o criză profundă caracterizată în
principal printr-un declin continuu al PIB, o inflaţie crescută
şi o scădere bruscă a nivelului calităţii vieţii. Incidenţa
acestei dimensiuni a sărăciei este evident mai mare în
zonele rurale, unde rata sărăciei este mai mare decât a
celei din zonele urbane.
Sărăcia este un factor care contribuie la creşterea
numărului de familii monoparentale, la violenţă şi
neglijenţă familială şi la plasarea copiilor în instituţii sau la
abandonul acestora de către părinţii lipsiţi de posibilităţi
materiale, la dislocarea familiilor, favorizând emigraţia
către alte ţări europene.
În acest context social, autorităţile s-au concentrat în
special pe coordonarea politicilor de protecţia copiilor cu
cele care vizează prevenirea abandonului în scopul
întăririi echilibrului social şi economic al familiilor.
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Domenii
Procesul de reformă demarat în martie 1997, prin
adoptarea ordonanţei 26/1997a vizat în mod special patru
domenii:
1) reforma cadrului juridic şi reglementar în domeniul
protecţiei drepturilor copilului;
2) descentralizarea responsabilităţilor administrative şi
financiare de la nivel central către administraţiilor
colectivităţilor teritoriale;
3) promovarea şi oferta de servicii bazate pe comunitate
care să înlocuiască îngrijirile furnizate în instituţii;
4) rolul şi participarea crescută a organizaţiilor societăţii
civile şi neguvernamentale în domeniul bunăstării copilului
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Responsabilităţi
Autorităţile naţionale subliniază, prin legea 705/2001 care
organizează cadrul unei politici naţionale de asistenţă
socială coerentă şi globală (copii, familii, persoane cu
handicap, persoane vârstnice, persoane excluse sau în
risc de excludere), că, în ciuda încredinţării gestiunii
administrative şi financiare a centrelor şi a serviciilor
sociale comunitare şi de asistenţă socială colectivităţilor
locale, definirea obiectivelor şi a strategiilor politice
precum şi coordonarea dispozitivelor rămân prerogativa
lor.
Din anul 2002, autorităţile române procedează, în vederea
continuării procesului de descentralizare, la o transformare
majoră a politicii de protecţie a copilului prin adoptarea, la
21 iunie 2004, a unei serii de texte, denumite «pachet
legislativ» cuprinzând:
•

O lege cu privire la apărarea şi promovarea drepturilor
copilului (legea nr. 272);

•

O lege cu privire la adopţie (legea nr. 273);

•

O lege cu privire la organizarea şi la misiunea oficiului
român pentru adopţii (legea nr. 274);

•

O lege cu privire la stabilirea, organizarea şi misiunile
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor
Copilului. (legea nr. 275).

Este necesar să menţionăm de asemenea legea cu privire
la reforma sistemului judiciar adoptată de Parlamentul
român în 28 iunie 2004.
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Principii fundamentale
Noul dispozitiv legislativ în materie de protecţie a copilului,
intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005, stabileşte principiile
fundamentale care operează o schimbare radicală în etica
şi practica în vigoare în acest domeniu:
•

Pentru prima dată, părinţii sunt numiţi în mod explicit
principalii responsabili ai bunăstării şi dezvoltării fizice
şi intelectuale a copilului; responsabilitatea comunităţii
locale este secundară. O evoluţie a mentalităţilor şi a
concepţiilor colective se dovedeşte necesară în acest
sens, pe de o parte pentru ca părinţii să poată să
depăşească relaţionarea cu copilul bazată pe
autoritate, însuşindu-şi conştiinţa parentală, ce include
datoria de vigilenţă şi pe de altă parte pentru a preveni
intervenţiile uneori abuzive ale statului;

•

În paralel, legea precizează că părinţii au datoria de a
furniza copilului, în conformitate cu capacităţile
demonstrate pe măsură ce se dezvoltă, orientarea şi
consilierea necesare bunei exercitări a drepturilor sale.
În acest scop, părinţii trebuie să poată primi informaţiile
şi ajutorul de specialitate de care au nevoie pentru a
asigura în mod corect creşterea, bunăstarea şi
educarea copilului;

•

Se introduce un nou mod de abordare a protecţiei
copilului faţă de drepturile sale, situându-l pe acesta
din urmă în cadrul familial;
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•

În acelaşi spirit, se ridică pentru prima oară problema
necesităţii de a dezvolta o conştientizare a
comunităţilor locale faţă de responsabilitatea ce le
revine în domeniul protecţiei copilului. De acum
înainte, statul are misiunea de a combate mentalitatea
tradiţională, încă în vigoare atât în rândul populaţiei cât
şi în rândul serviciilor publice, conform căreia acesta
se poate substitui părinţilor, prin toate mijloacele
posibile;

•

Pentru prima oară este recunoscut dreptul copilului de
a păstra relaţii personale cu părinţii, rudele sau cu
orice persoană faţă de care manifestă un ataşament;

•

Se interzice orice violare sau limitare a drepturilor
părinţilor
prin
decizii
administrative,
această
competenţă fiind încredinţată puterii judecătoreşti;

•

Înainte de orice separare trebuie să se propună măsuri
preventive, în cadrul unui plan de serviciu elaborat de
către serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul
municipiilor şi aprobat de primar. În cazul separării de
mediul familial, serviciul general de asistenţă socială şi
protecţia copilului realizează un plan individualizat de
protecţie pentru copil, în care trebuie să se prevadă
reintegrarea în familie sau plasamentul. În această
legislaţie nu figurează nici o referire la secretul
profesional. Plasamentul este hotărât de comisia de
protecţia copilului, în cazul în care părinţii îşi dau
consimţământul sau de către tribunal;

•

Se instituie principiul examinării fiecărui caz în parte;
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•

Se stabilesc măsuri de protecţie atât pentru copiii care
au comis un delict sau o crimă dar care nu răspund în
faţa legii cât şi pentru minorii angajaţi în conflicte
armate sau refugiaţi;

•

Pedepsele corporale sunt total interzise.

Este deci mai mult decât evident că trebuie să se facă
eforturi consecvente de ajustare şi de adaptare la mediul
naţional pentru ca acest corpus să îşi găsească o
identitate la care profesioniştii şi marele public să poată
subscrie.
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II. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ÎN
DOMENIUL PROTECŢIEI ŞI PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI , 2008-2013
Protecţia grupurilor vulnerabile de copii şi tineri care necesită o atenţie specială
(copiii străzii, copiii delincvenţi, copiii cu handicap, HIV/SIDA şi boli cronice grave/terminale,
tinerii care urmează să părăsească sistemul de protecţie)
Obiective
operaţionale

Activităţi

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

Crearea unui
sistem de
monitorizare şi
control a
fenomenului
„copiii străzii".

1. Elaborarea şi
aprobarea unei
metodologii şi a
unui set de
instrumente în
vederea respectării
dreptului la
protecţie specială a
copiilor străzii fără
identitate până la
eliberarea
documentelor de
identitate.

ANPDC şi
MIRA;

CJ / CLSDGASPC,
ONG;

Trimestrul IV
2007

Ordinul comun prin
care se aprobă
metodologia şi setul
de instrumente.
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Obiective
operaţionale

Activităţi

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

2. Elaborarea şi
aprobarea unor
proceduri de
identificare care să
permită
determinarea cât
mai corectă a
numărului de copii
şi realizarea
integrării
intervenţiei
serviciilor sociale
stradale şi a
centrelor de
coordonare şi
informare pentru
copiii străzii.

ANPDC şi
MIRA;

CJ / CLSDGASPC,
ONG;

Trimestrul.IV
2007

Ordinul comun prin
care se aprobă
metodologia şi setul
de instrumente.
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Obiective
operaţionale

Activităţi

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

3. Realizarea unui
studiu naţional în
vederea identificării
celei mai adecvate
modalităţi de
coordonare a
eforturilor din acest
domeniu şi a
modelelor de bune
practici în
integrarea socială
a copiilor străzii. În
cadrul studiului se
va urmări şi
realizarea unei
cartografieri cu
zonele în care se
găsesc aceşti
copii, în funcţie de
sezon şi alte
variabile.

ANPDC;

MIRA, CJ /
CLS DGASPC,
ONG,
Organisme
internaţionale;

Trimestrul.I
2008

Raportul final al
studiului naţional.

132

Obiective
operaţionale

Activităţi

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

4. Implementarea
programului
„Iniţiativa copiii
străzii" în vederea
dezvoltării şi
diversificării
serviciilor destinate
copiilor străzii şi
familiilor acestora
(centre de zi,
centre de
consiliere pentru
copiii străzii şi
pentru părinţi,
adăposturi de zi şi
de noapte etc.) în
acord cu
standardele
minime obligatorii
în vigoare.

ANPDC;

CJ / CLS DGASPC,
Organisme
internaţionale

Trimestrul.IV
2008

Aprox. 20 de servicii
înfiinţate pentru copiii
străzii şi familiile
acestora.

133

Obiective
operaţionale

Activităţi

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

5. Realizarea unui
sistem de
monitorizare a
situaţiei şi
numărului de copii
ai străzii în
vederea
coordonării
intervenţiei
specifice şi
diminuarea
fenomenului.

ANPDC;

CJ / CLS DGASPC,
SPAS;

Trimestrul.IV
2008

Date statistice
periodice la nivelul
ANPDC.
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Obiective
operaţionale

Activităţi

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

Dezvoltarea şi
diversificarea
serviciilor şi
activităţilor de
prevenire a
delincvenţei
juvenile,
precum şi a
celor de
reabilitare a
copiilor
delincvenţi.

1. Sprijinirea şi
promovarea
programelor de
prevenire a
delincvenţei
juvenile în şcoli,
instituţii de tip
rezidenţial, alte
instituţii.

ANPDC

MIRA,
MedCT, CL /
CJ, OPA,

2007-2013

Numărul programelor
implementate,
numărul anual de
beneficiari .

2. Dezvoltarea
reţelei specializate
de servicii
rezidenţiale şi
centre de zi pentru
copilul care a
săvârşit o faptă
penală şi nu
răspunde penal.

CJ/CLS;

ANPDC,
ONG,
Organisme
internaţionale

Trimestrul. II
2010

Numărul de servicii
specializate pentru
copilul care a
săvârşit o faptă
penală şi nu
răspunde penal.
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Obiective
operaţionale

Activităţi

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

3. Elaborarea şi
aprobarea unor
standarde minime
obligatorii privind
calitatea îngrijirii
copilului în centrele
de reeducare şi
penitenciare.

ANPDC şi
MJ,

ONG,
Organisme
internaţionale

Trimestrul.IV
2009

Ordinul comun prin
care se aprobă
standardele minime
obligatorii.
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Obiective
operaţionale

Activităţi

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

4. Realizarea unui
proiect pilot pentru
dezvoltarea unui
program/serviciu
de monitorizare şi
sprijin postdetenţie, utilizând
„tutori de
reintegrare" care
să colaboreze cu
serviciile de
probaţiune
existente şi cu
serviciile de
asistenţă socială.

ANPDC,
serviciile de
probaţiune;

MJ, CJ / CLS
- DGASPC,
ONG,
Organisme
internaţionale

Trimestrul II
2009

Raportul final al
proiectului pilot
publicat şi diseminat.
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Obiective
operaţionale

Activităţi

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

5. Elaborarea şi
aprobarea unor
proceduri de lucru
comune pentru
Serviciile de
Probaţiune şi
DGASPC în
vederea asigurării
protecţiei copilului
care a săvârşit o
faptă penală.

ANPDC şi MJ

DGASPC,
Serviciile de
Probaţiune,
ONG,

Trimestrul IV
2007

Ordinul comun prin
care se aprobă
metodologia şi setul
de instrumente.
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Obiective
operaţionale

Activităţi

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

Sprijinirea
integrării
socioprofesionale a
tinerilor care
urmează să
părăsească
sistemul de
protecţie,
precum şi a
tinerilor care
părăsesc
sistemul
sancţionator
custodial şi a
celor aflaţi în
evidenţele
serviciilor de
probaţiune.

1. Aplicarea
standardelor
minime obligatorii
privind serviciul de
dezvoltare a
deprinderilor de
viaţă
independentă.

CJ/CLS,
ONG,

ANPDC

2007-2013

Rapoartele de
inspecţie.

Serviciile de
Probatiune;

MJ-Directia de
Probatiune;
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Obiective
operaţionale

Activităţi

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

2. Elaborarea şi
aprobarea de
norme
metodologice
privind aplicarea
prevederilor art. 51
din Legea nr.
272/2004 privind
protecţia şi
promovarea
drepturilor
copilului.

ANPDC

CJ / CLS şi
ONG,
Serviciile de
Probaţiune

Trim.IV
2008

Hotărârea de Guvern
prin care se aprobă
normele
metodologice.

3. Realizarea unui
ghid de orientare
profesională şi de
dezvoltare a
deprinderilor de
viaţă
independentă.

MEdCT;

ANPDC,
ONG,
Organisme
internaţionale

Trim.III

Ghidul diseminat.
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2008

Obiective
operaţionale

Activităţi

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

4. Corelarea activităţilor
desfaşurate în cadrul
serviciilor pentru
dezvoltarea deprinderilor
de viaţă independentă din
sistemul de protecţie
specială a copilului cu
cele realizate de
autorităţile publice şi
instituţiile care au atribuţii
privind integrarea socioprofesională a tinerilor
după părăsirea sistemului
de protecţie, a tinerilor
care părăsesc sistemul
sancţionator custodial şi a
celor aflaţi în evidenţele
serviciilor de probaţiune,
în baza prevederilor
strategiei din domeniu,
inclusiv prin încheierea
unor protocoale de
colaborare.

CJ/CLSDGASPC;

DMSSF, ISJ,
AJOFM,
ONG,
Serviciile de
Probatiune;

2007-2013

Protocoale de
colaborare. Numărul
anual de tineri
integraţi socioprofesional.
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Obiective
operaţionale

Activităţi

Responsabili

Parteneri

Termen

Indicatori/Rezultate

5. Susţinerea
acţiunilor de
incluziune socială
a tinerilor aflaţi în
dificultate şi
confruntaţi cu riscul
excluderii
profesionale,
precum şi tinerilor
absolvenţi ai
instituţiilor de
învăţământ,
inclusiv a celui
special, în rândul
tinerilor beneficiari
ai măsurilor de
protecţie specială.

CJ/ CL –
DGASPC;

AJOFM,
Serviciile de
probaţiune;

2007-2013

Date statistice
ANPDC.
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III. PREVEDERI DIN CADRUL LEGISLATIV PRIVIND
PROTECŢIA COPIILOR AFLAŢI ÎN CONFLICT CU
LEGEA PENALĂ

Cadru legislativ
Începând cu data de 1 Ianuarie 2007, România este Stat
membru al Uniunii Europene, iar legislaţia sa naţională
referitoare la protecţia şi promovarea drepturilor copilului
este în esenţă conformă cu reglementările internaţionale şi
acquis-ul comunitar din acest domeniu.
Cu doi ani înainte de aderarea României la UE, respectiv
la data de 1 ianuarie 2005, în România a intrat în vigoare
o nouă legislaţie în domeniul protecţiei copilului, adoptată
ca pachet legislativ în cursul anului 2004, extinsă ulterior
printr-o serie de acte normative menite să completeze şi
să precizeze diverse aspecte neacoperite de pachetul
legislativ adoptat în anul 2004.
Noua legislaţie se constituie dintr-un ansamblu de 4 legi
-

Legea nr. 272/2004 privind
promovarea drepturilor copilului

protecţia

şi

-

Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al
adopţiei

-

Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea Oficiului
Român pentru Adopţii

-

Legea nr. 275/2004 pentru modificarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 12/2001
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Copilului şi Adopţie (act normativ prin

care această instituţie se reorganizează ca
Autoritate Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului, în subordinea Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei)
La acestea se adaugă legislaţia secundară aferentă,
constituită din Hotărâri ale Guvernului României şi ordine
ale secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru
protecţia Drepturilor Copilului, din care menţionăm cu
precădere, ţinând cont de consecinţele directe şi imediate
în planul consolidării reconstrucţiei instituţionale,
următoarele:
-

HG nr. 1432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi
funcţionarea ANPDC,

-

HG nr. 1433/2004
funcţionarea ORA,

-

HG
nr.
1434/2004
pentru
aprobarea
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare
a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului,

-

HG
nr.
1438/2004
pentru
aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare
a serviciilor de prevenire a separării copilului de
familie şi a celor de protecţie specială a copilului
lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor.

privind

organizarea

şi

Ordinele secretarului de stat al ANPDC privesc în cea mai
mare parte a lor aprobarea standardelor minime de
calitate pentru serviciile de prevenire şi serviciile de
protecţie specială a copilului, aprobarea ghidurilor
metodologice pentru implementarea acestor standarde,
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precum şi aprobarea altor instrumente metodologice care
să permită aplicarea noilor dispoziţii ale legii.
Reglementări prevăzute de legislaţia menţionată se
coroborează cu prevederile din diverse legi speciale şi alte
acte normative, în mod special :
-

Codul Civil, Codul Familiei şi Codul de Procedură
Civilă

-

Codul Penal şi Codul de Procedură Penală

-

Codul Muncii şi alte reglementări din domeniul
muncii, cu incidenţă asupra copiilor

-

Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi
combaterea pornografiei, modificată şi completată
prin Legea nr. 496/2004

-

Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi
combaterea traficului de persoane, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi HG nr.
299/2003 privind aprobarea Regulamentului de
aplicare a Legii nr. 678/2001

-

Legea nr. 217/2003 privind violenţa domestică

-

Legea nr. 211/2004 privind protecţia victimelor unor
infracţiuni

-

HG nr. 1058/2005 privind aprobarea Planului
naţional de acţiune pentru implementarea legislaţiei
în domeniul protecţiei drepturilor copilului

-

HG nr. 1295/2004 privind aprobarea Planului
naţional de acţiune pentru prevenirea şi
combaterea traficului de copii

-

HG nr. 1504/2004 privind aprobarea Planului
naţional de acţiune pentru prevenirea şi
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combaterea abuzului sexual şi al exploatării
sexuale a copiilor în scopuri comerciale
-

HG nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului
naţional de acţiune pentru prevenirea şi
combaterea exploatării copiilor prin muncă
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Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului
Dispoziţii generale
Art. 2. - (1) Prezenta lege, orice alte reglementări
adoptate în domeniul respectării şi promovării drepturilor
copilului, precum şi orice act juridic emis sau, după caz,
încheiat în acest domeniu se subordonează cu prioritate
principiului interesului superior al copilului.
(2) Principiul interesului superior al copilului este impus
inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin
părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai săi, precum
şi oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod
legal.
(3) Principiul interesului superior al copilului va prevala în
toate demersurile şi deciziile care privesc copiii,
întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private
autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele
judecătoreşti.
(4) Persoanele prevăzute la alin. (3) sunt obligate să
implice familia în toate deciziile, acţiunile şi măsurile
privitoare la copil şi să sprijine îngrijirea, creşterea şi
formarea, dezvoltarea şi educarea acestuia în cadrul
familiei.
Art. 4. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de
mai jos au următoarele semnificaţii:
a) copil - persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu
a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, în condiţiile
legii;
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b) familie - părinţii şi copiii acestora;
c) familie extinsă - copilul, părinţii şi rudele acestuia până
la gradul IV inclusiv;
d) familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care
aparţin familiei extinse, care, în condiţiile legii, asigură
creşterea şi îngrijirea copilului;
g) reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana
desemnată potrivit legii să exercite drepturile şi să
îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil;
Mediul familial şi protecţia alternativă
Art. 5. - (1) Copiii au dreptul la protecţie şi asistenţă în
realizarea şi exercitarea deplină a drepturilor lor, în
condiţiile prezentei legi.
(2) Răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării
copilului revine în primul rând părinţilor, aceştia având
obligaţia de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini
obligaţiile faţă de copil ţinând seama cu prioritate de
interesul superior al acestuia.
(3) În subsidiar, responsabilitatea revine colectivităţii
locale din care fac parte copilul şi familia sa. Autorităţile
administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini
părinţii sau, după caz, alt reprezentant legal al copilului în
realizarea obligaţiilor ce le revin cu privire la copil,
dezvoltând şi asigurând în acest scop servicii diversificate,
accesibile şi de calitate, corespunzătoare nevoilor
copilului.
(4) Intervenţia statului este complementară; statul asigură
protecţia copilului şi garantează respectarea tuturor
drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de
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instituţiile statului şi de autorităţile publice cu atribuţii în
acest domeniu.
Art. 39. - (1) Orice copil care este, temporar sau definitiv,
lipsit de ocrotirea părinţilor săi sau care, în vederea
protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora
are dreptul la protecţie alternativă.
(2) Protecţia prevăzută la alin. (1) include instituirea
tutelei, măsurile de protecţie specială prevăzute de
prezenta lege, adopţia. În alegerea uneia dintre aceste
soluţii autoritatea competentă va ţine seama în mod
corespunzător de necesitatea asigurării unei anumite
continuităţi în educarea copilului, precum şi de originea sa
etnică, religioasă, culturală şi lingvistică.
Atribuţiile diferitelor structuri din comunitate
Articolul 90 al Legii 272/2004 porneşte de la
recunoaşterea şi conştientizarea existenţei fenomenelor
de violenţă împotriva copiilor, atât la nivel familial cât şi la
nivel instituţional şi necesitatea luării unor măsuri de
prevenire şi combatere a violenţei împotriva copiilor.
Textul interzice în mod explicit aplicarea oricăror pedepse
fizice precum şi privarea copilului de drepturi care îi pot
pune în pericol viaţa şi dezvoltarea, oriunde şi în orice
context se află copilul. Articolul stabileşte dreptul copilului
de a-i fi respectată demnitatea şi integritatea ca persoană,
de a fi protejat împotriva oricăror forme de abuz fizic sau
alte acte care îl pot pune în pericol atât în familie (naturală
sau substitutivă) cât şi în orice instituţie în care se află
copilul (creşă, grădiniţă, şcoală, centru de plasament,
centre de reeducare pentru minori, penitenciare, etc.).
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Dacă autorităţilor de la nivel judeţean li se pretinde
asumarea responsabilităţii faţă de copiii aflaţi deja în acest
sistem public de protecţie specială, autorităţilor de la nivel
local li se pretinde o asumare a unor responsabilităţi care
să prevină separarea copiilor din raza lor teritorială de
către părinţi şi întreprinderea de acţiuni care să prevină
intrarea acestor copii în sistemul de protecţie.
Articolul 92 al legii 272/2004 reglementează obligaţia
care revine Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţie a Copilului de a verifica şi soluţiona toate
sesizările cu privire la potenţiale situaţii de abuz asupra
copilului sau fapte cu caracter penal săvârşite de copii.
În exercitarea acestei atribuţii, DGASPC verifică şi
soluţionează toate sesizările primite pe această temă,
indiferent dacă identitatea persoanei care formulează
sesizarea este cunoscută sau nu.
În cazul în care verificările realizate de specialişti
evidenţiază existenţa unui pericol iminent în care se află
copilul, directorul DGASPC dispune luarea măsurii
plasamentului în regim de urgenţă. Când există opoziţia
persoanelor fizice sau juridice care asigură îngrijirea sau
protecţia copilului faţă de realizarea verificării sesizărilor
de abuz sau neglijare şi există motive temeinice care
susţin pericolul iminent în care se află copilul datorită
abuzului sau neglijării, reprezentanţii direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţie a copilului vor sesiza instanţa
de judecată, solicitând stabilirea măsurii plasamentului în
regim de urgenţă pe calea ordonanţei preşedinţiale. Cu
acest prilej se vor aduce la cunoştinţa instanţei informaţii
referitoare la posibila vătămare a copilului şi gravitatea ei,
existenţa unor vătămări anterioare ale copilului, starea
actuală a copilului, declaraţia acestuia .
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În termen de 48 de ore de la luarea acestei măsuri,
direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a
copilului va sesiza instanţa de judecată care este singura
instituţie competentă a se pronunţa cu privire la
oportunitatea menţinerii plasamentului în regim de
urgenţă, cu privire la necesitatea înlocuirii acestuia şi
referitor la exercitarea drepturilor părinteşti.
Declaraţia copilului poate fi utilizată ca mijloc de probă de
către instanţă în soluţionarea solicitărilor de stabilire a
măsurii de plasament în regim de urgenţă sau de înlocuire
a acestei măsuri. Această declaraţie poate fi prezentată în
formă scrisă sau printr-o înregistrare audio-video, copilul
fiind asistat în aceste demersuri de un psiholog.
Totodată, textul de lege condiţionează înregistrarea
declaraţiei copilului de exprimarea consimţământului lui în
acest sens. Exprimarea acordului trebuie să fie precedată
de informarea copilului cu privire la acest demers, cu
privire la contextul în care va fi realizat precum şi cu privire
la consecinţe, astfel încât acesta să înţeleagă ceea ce i se
întâmplă şi să fie evitată expunerea copilului la o traumă
emoţională suplimentară.
Este prevăzută în mod expres în Legea 272/2004 obligaţia
de a proceda în cazul fiecărui copil pentru care s-a stabilit
o măsură specială de protecţie, la verificarea trimestrială a
împrejurărilor (motivelor) care au determinat stabilirea
acesteia. Realizarea acestei obligaţii este impusă de
caracterul provizoriu al măsurilor de protecţie specială,
precum şi de necesitatea respectării dreptului copilului la
evaluarea periodică a plasamentului, drept enunţat în
cuprinsul art. 25 din Convenţia ONU cu privire la drepturile
copilului.
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Obligaţia realizării acestor demersuri revine direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului la
propunerea căreia s-a instituit măsura specială de
protecţie.
Scopul reevaluării împrejurărilor care au condus la
stabilirea măsurii de protecţie este acela de a adecva
măsura de protecţie la situaţia concretă şi de a analiza
posibilitatea reintegrării copilului în familie sau, după caz,
protejării sale într-un mediu familial.
Verificările se realizează trimestrial, iar în situaţia în care
se constată că se impune modificarea măsurii dispuse
iniţial sau încetarea acesteia, direcţia este obligată să
sesizeze organul care a dispus măsura.
Dreptul de sesizare în vederea schimbării sau încetării
măsurii speciale de protecţie stabilite iniţial îl au de
asemenea şi părinţii copilului sau alt reprezentant legal al
copilului precum şi copilul care a împlinit 14 ani, conform
prevederilor cu caracter general ale art. 57 din legea
272/2004.
Spre deosebire de verificarea împrejurărilor care au
determinat stabilirea unei măsuri de protecţie, aceste
verificări vizează modul în care se asigură efectiv îngrijirea
şi dezvoltarea copilului de către persoana/familia,
asistentul maternal unde acesta a fost plasat, precum şi
modul în care se exercită obligaţiile ce revin acestora în
activitatea de protecţie a copilului.
Obligaţia realizării acestor verificări, care de asemenea
trebuie făcute trimestrial, revine direcţiei generale de
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asistenţă socială şi protecţie a copilului sau organismului
privat, care are organizat serviciul de tip rezidenţial sau
după caz, serviciul de tip familial.
În situaţia în care verificările vizând modul de aplicare a
măsurilor de protecţie specială au ca finalitate propuneri
de modificare sau încetare a acestora, direcţia generală
de asistenţă socială şi protecţie a copilului este obligată să
sesizeze de îndată instanţa judecătorească sau, după caz,
comisia pentru protecţia copilului care a instituit măsura.
Articolul 70 din legea 272/2004 stabileşte instituţiile
competente să monitorizeze modul în care este îngrijit
copilul ca urmare a reintegrării sale în familie. Această
obligaţie revine serviciilor publice de asistenţă socială ale
consiliilor locale de la domiciliul/ reşedinţa părinţilor, iar în
cazul municipiului Bucureşti, direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţie a copilului unde domiciliază
sau au reşedinţa părinţii. Stabilirea obligaţiei în sarcina
serviciilor de asistenţă socială de la nivel local este în
concordanţă cu atribuţiile ce revin acestor servicii în
domeniul protecţiei copilului prevăzute în cuprinsul art.
106 din Lege.
Protecţia specială
Art. 50. - Protecţia specială a copilului reprezintă
ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate
îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv,
de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în vederea
protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija
acestora.
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Art. 51. - (1) Copilul beneficiază de protecţia specială
prevăzută de prezenta lege până la dobândirea capacităţii
depline de exerciţiu.
(2) La cererea tânărului, exprimată după dobândirea
capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile
într-o formă de învăţământ de zi, protecţia specială se
acordă, în condiţiile legii, pe toată durata continuării
studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.
Art. 53. - (1) Măsurile de protecţie specială a copilului se
stabilesc şi se aplică în baza planului individualizat de
protecţie.
(2) Planul prevăzut la alin. (1) se întocmeşte şi se
revizuieşte în conformitate cu normele metodologice
elaborate şi aprobate de Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului.
(3) Măsurile de protecţie specială a copilului care a împlinit
vârsta de 14 ani se stabilesc numai cu consimţământul
acestuia. În situaţia în care copilul refuză să îşi dea
consimţământul, măsurile de protecţie se stabilesc numai
de către instanţa judecătorească, care, în situaţii temeinic
motivate, poate trece peste refuzul acestuia de a-şi
exprima consimţământul faţă de măsura propusă.
Art. 55. - Măsurile de protecţie specială a copilului sunt:
a) plasamentul;
b) plasamentul în regim de urgenţă;
c) supravegherea specializată.
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Art. 56. - De măsurile de protecţie specială, instituite de
prezenta lege, beneficiază:
a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi,
decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li sa aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi
sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi,
când nu a putut fi instituită tutela;
b) copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu
poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile
acestora;
c) copilul abuzat sau neglijat;
d) copilul găsit sau copilul abandonat de către mamă în
unităţi sanitare;
e) copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea
penală şi care nu răspunde penal.
Art. 57. - Părinţii, precum şi copilul care a împlinit vârsta
de 14 ani au dreptul să atace în instanţă măsurile de
protecţie specială instituite de prezenta lege, beneficiind
de asistenţă juridică gratuită, în condiţiile legii.
Art. 58. - (1) Plasamentul copilului constituie o măsură de
protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi
dispusă, în condiţiile prezentei legi, după caz, la:
a) o persoană sau familie;
b) un asistent maternal;
c) un serviciu de tip rezidenţial, prevăzut la art. 110 alin.
(2) şi licenţiat în condiţiile legii.
Art. 61. - (1) Măsura plasamentului se stabileşte de către
comisia pentru protecţia copilului, în situaţia în care există
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acordul părinţilor, pentru situaţiile prevăzute la art. 56 lit. b)
şi e).
(2) Măsura plasamentului se stabileşte de către instanţa
judecătorească, la cererea direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului:
a) în situaţia copilului prevăzut la art. 56 lit. a), precum şi
în situaţia copilului prevăzut la art. 56 lit. c) şi d), dacă se
impune înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă
dispus de către direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului;
b) în situaţia copilului prevăzut la art. 56 lit. b) şi e), atunci
când nu există acordul părinţilor sau, după caz, al unuia
dintre părinţi, pentru instituirea acestei măsuri.
Art. 62. - (1) Drepturile şi obligaţiile părinteşti faţă de copil
se menţin pe toată durata măsurii plasamentului dispus de
către comisia pentru protecţia copilului.
(2) Drepturile şi obligaţiile părinteşti în situaţia copilului
pentru care nu a putut fi instituită tutela şi pentru care
instanţa a dispus măsura plasamentului sunt exercitate şi,
respectiv, îndeplinite de către preşedintele consiliului
judeţean, respectiv de către primarul sectorului
municipiului Bucureşti.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), părinţii
decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi cei cărora li sa aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti
păstrează dreptul de a consimţi la adopţia copilului lor.
(4) Modalitatea de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire
a obligaţiilor părinteşti cu privire la persoana şi la bunurile
copilului aflat în situaţia prevăzută la art. 56 lit. c) şi d) şi,
respectiv, la art. 56 lit. b) şi e) se stabileşte de către
instanţa judecătorească.
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Art. 64. - (1) Plasamentul copilului în regim de urgenţă
este o măsură de protecţie specială, cu caracter temporar,
care se stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat,
precum şi în situaţia copilului găsit sau a celui abandonat
în unităţi sanitare.
(2) Dispoziţiile art. 58 - 60 se aplică în mod corespunzător.
(3) Pe toată durata plasamentului în regim de urgenţă se
suspendă de drept exerciţiul drepturilor părinteşti, până
când instanţa judecătorească va decide cu privire la
menţinerea sau la înlocuirea acestei măsuri şi cu privire la
exercitarea drepturilor părinteşti. Pe perioada suspendării,
drepturile şi obligaţiile părinteşti privitoare la persoana
copilului sunt exercitate şi, respectiv, sunt îndeplinite de
către persoana, familia, asistentul maternal sau de către
şeful serviciului de tip rezidenţial care a primit copilul în
plasament în regim de urgenţă, iar cele privitoare la
bunurile copilului sunt exercitate şi, respectiv, sunt
îndeplinite de către preşedintele consiliului judeţean,
respectiv de către primarul sectorului municipiului
Bucureşti.
Art. 65. - (1) Măsura plasamentului în regim de urgenţă se
stabileşte de către directorul direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea
administrativ - teritorială în care se găseşte copilul găsit
sau cel abandonat de către mamă în unităţi sanitare ori
copilul abuzat sau neglijat, în situaţia în care nu se
întâmpină opoziţie din partea reprezentanţilor persoanelor
juridice, precum şi a persoanelor fizice care au în îngrijire
sau asigură protecţia copilului respectiv.
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(2) Măsura plasamentului în regim de urgenţă se
stabileşte de către instanţa judecătorească în condiţiile art.
94 alin. (3).
Art. 66. - (1) În situaţia plasamentului în regim de urgenţă
dispus de către direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului, aceasta este obligată să sesizeze
instanţa judecătorească în termen de 48 de ore de la data
la care a dispus această măsură.
(2) Instanţa judecătorească va analiza motivele care au
stat la baza măsurii adoptate de către direcţia generală de
asistenţă socială şi protecţia copilului şi se va pronunţa,
după caz, cu privire la menţinerea plasamentului în regim
de urgenţă sau la înlocuirea acestuia cu măsura
plasamentului, instituirea tutelei ori cu privire la
reintegrarea copilului în familia sa. Instanţa este obligată
să se pronunţe şi cu privire la exercitarea drepturilor
părinteşti.
Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu
răspunde penal
Art. 80. - (1) Pentru copilul care a săvârşit o faptă
prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal, la
propunerea direcţiei generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului în a cărei unitate administrativ teritorială se află copilul, se va lua una dintre măsurile
prevăzute la art. 55 lit. a) şi c). (plasamentul sau libertatea
supravegheată)
(2) În dispunerea uneia dintre măsurile prevăzute la art. 55
lit. a) şi c), Comisia pentru Protecţia Copilului, atunci când
există acordul părinţilor sau al altui reprezentant legal al
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copilului, ori, după caz, instanţa judecătorească, atunci
când acest acord lipseşte, va ţine seama de:
a) condiţiile care au favorizat săvârşirea faptei;
b) gradul de pericol social al faptei;
c) mediul în care a crescut şi a trăit copilul;
d) riscul săvârşirii din nou de către copil a unei fapte
prevăzute de legea penală;
e) orice alte elemente de natură a caracteriza situaţia
copilului.
Art. 81. - (1) Măsura supravegherii specializate constă în
menţinerea copilului în familia sa, sub condiţia respectării
de către acesta a unor obligaţii, cum ar fi:
a) frecventarea cursurilor şcolare;
b) utilizarea unor servicii de îngrijire de zi;
c) urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau
psihoterapie;
d) interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a
avea legături cu anumite persoane.
(2) În cazul în care menţinerea în familie nu este posibilă
sau atunci când copilul nu îşi îndeplineşte obligaţiile
stabilite prin măsura supravegherii specializate, comisia
pentru protecţia copilului ori, după caz, instanţa
judecătorească, după distincţiile prevăzute la art. 80 alin.
(2), poate dispune plasamentul acestuia în familia extinsă
ori în cea substitutivă, precum şi îndeplinirea de către copil
a obligaţiilor prevăzute la alin. (1).
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Art. 82. - În cazul în care fapta prevăzută de legea penală,
săvârşită de copilul care nu răspunde penal, prezintă un
grad ridicat de pericol social, precum şi în cazul în care
copilul pentru care s-au stabilit măsurile prevăzute la art.
81 săvârşeşte în continuare fapte penale, comisia pentru
protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească
dispune, pe perioadă determinată, plasamentul copilului
într-un serviciu de tip rezidenţial specializat.
Art. 84. - (1) Pe toată durata aplicării măsurilor destinate
copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde
penal, vor fi asigurate servicii specializate, pentru a-i
asista pe copii în procesul de reintegrare în societate.
Reguli speciale de procedură
Art. 124. - (1) Cauzele prevăzute de prezenta lege privind
stabilirea măsurilor de protecţie specială sunt de
competenţa tribunalului de la domiciliul copilului.
(2) Dacă domiciliul copilului nu este cunoscut, competenţa
revine tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială a fost
găsit copilul.
Art. 125. - (1) Cauzele prevăzute la art. 124 se
soluţionează în regim de urgenţă, cu citarea
reprezentantului legal al copilului, a direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului şi cu participarea
obligatorie a procurorului.
(2) Audierea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este
obligatorie şi se face cu respectarea prevederilor art. 24,
cu excepţia cauzelor care privesc stabilirea unei măsuri de
protecţie specială pentru copilul abuzat sau neglijat; în
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acest caz, audierea copilului se face cu respectarea
prevederilor art. 95 alin. (3).
(3) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile.
(4) Părţile sunt legal citate dacă citaţia le-a fost înmânată
cel puţin cu o zi înaintea judecării.
Art. 126. - (1) Hotărârile prin care se soluţionează fondul
cauzei se pronunţă în ziua în care au luat sfârşit
dezbaterile.
(2) În situaţii deosebite, pronunţarea poate fi amânată cel
mult două zile.
Art. 127. - (1) Hotărârea instanţei de fond este executorie
şi definitivă.
(2) Hotărârea se redactează şi se comunică părţilor în
termen de cel mult 10 zile de la pronunţare.
Art. 128. - Termenul de recurs este de 10 zile de la data
comunicării hotărârii.
Art. 129. - Dispoziţiile prezentei legi referitoare la
procedura de soluţionare a cauzelor privind stabilirea
măsurilor de protecţie specială se completează în mod
corespunzător cu prevederile Codului de procedură civilă.
Art. 130. - (1) În toate cauzele care privesc aplicarea
prezentei legi, direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului de la domiciliul copilului sau în a cărei
rază administrativ - teritorială a fost găsit copilul
întocmeşte şi prezintă instanţei raportul referitor la copil,
care va cuprinde date privind:
a) personalitatea, starea fizică şi mentală a copilului;
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b) antecedentele socio-medicale şi educaţionale ale
copilului;
c) condiţiile în care copilul a fost crescut şi în care a trăit;
d) propuneri privind persoana, familia sau serviciul de tip
rezidenţial în care ar putea fi plasat copilul;
e) orice alte date referitoare la creşterea şi educarea
copilului, care pot servi soluţionării cauzei.
(2) În toate cauzele care privesc stabilirea, înlocuirea ori
încetarea măsurilor de protecţie specială stabilite de
prezenta lege pentru copilul care a săvârşit o faptă penală
şi nu răspunde penal se va întocmi un raport şi din partea
serviciului de reintegrare şi supraveghere de pe lângă
instanţa judecătorească.
Art. 131. - Cauzele care privesc aplicarea prezentei legi
sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi de timbru
judiciar.
Drepturi şi libertăţi civile
Art. 24. - (1) Copilul capabil de discernământ are dreptul
de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care
îl priveşte.
(2) În orice procedură judiciară sau administrativă care îl
priveşte copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie
ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu
toate acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit
vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă apreciază
că audierea lui este necesară pentru soluţionarea cauzei.
(3) Dreptul de a fi ascultat conferă copilului posibilitatea de
a cere şi de a primi orice informaţie pertinentă, de a fi
consultat, de a-şi exprima opinia şi de a fi informat asupra
consecinţelor pe care le poate avea opinia sa, dacă este
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respectată, precum şi asupra consecinţelor oricărei decizii
care îl priveşte.
(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (2), opiniile copilului
ascultat vor fi luate în considerare şi li se va acorda
importanţa cuvenită, în raport cu vârsta şi cu gradul de
maturitate a copilului.
(5) Orice copil poate cere să fie ascultat conform
dispoziţiilor alin. (2) şi (3). În caz de refuz, autoritatea
competentă se va pronunţa printr-o decizie motivată.

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu
modificările şi completările ulterioare
Art 6 - (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru
apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale
legitime în exercitarea dreptului său la un proces echitabil.
(2) Accesul la justiţie nu poate fi îngrădit.
Art. 7. - (1) Toate persoanele sunt egale în faţa legii, fără
privilegii şi fără discriminări.
(2) Justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără
deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă,
religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică,
avere, origine ori condiţie socială sau de orice alte criterii
discriminatorii.
Art. 10. - Toate persoanele au dreptul la un proces
echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen
rezonabil, de către o instanţă imparţială şi independentă,
constituită potrivit legii.
Art. 11. - Şedinţele de judecată sunt publice, în afară de
cazurile prevăzute de lege. Pronunţarea hotărârilor se
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face în şedinţă publică, cu excepţia cazurilor prevăzute de
lege.
Art. 13. - Dreptul la apărare este garantat. În tot cursul
procesului, părţile au dreptul să fie reprezentate sau, după
caz, asistate de un apărător, ales sau numit din oficiu,
potrivit legii.
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PACHET INFORMATIV
REINTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR
CONDAMNATE PENAL CARE APARŢIN UNOR
GRUPURI VULNERABILE
IV
MODELE DE SERVICII SOCIALE ŞI CAMPANII DE
INFORMARE
- STANDARDE, METODOLOGII, PROCEDURI -

1.
UN MODEL DE STANDARD PENTRU SERVICII DE
REINTEGRARE SOCIALĂ ADRESATE PERSOANELOR
CARE AU ÎNCĂLCAT LEGEA PENALĂ ŞI CARE
APARŢIN UNOR GRUPURI VULNERABILE
- CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL CARE
A ÎMCĂLCAT LEGEA PENALĂ -
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Prezentăm în continuare câteva elemente incluse în
Standardele minime obligatorii elaborate de ANPCA
pentru centrele de zi pentru orientarea, supravegherea şi
sprijinirea reintegrării sociale a copilului care a încălcat
legea penală.
Am căutat să selectăm acele elemente care răspund
specificului activităţilor de reintegrare socială a unor
membri ai grupurilor vulnerabile şi care au relevanţă
pentru practică.
Am ales să prezentăm aceste elemente ţinând cont de
faptul că serviciile de protecţie a copilului în România sunt
relativ bine dezvoltate comparativ cu serviciile adresate
altor grupuri vulnerabile.
De asemenea, în justificarea alegerii acestui model trebuie
să subliniem că problemele sociale cu care se confruntă
copiii aflaţi în conflict cu legea penală sunt similare cu ale
altor grupuri vulnerabile, iar un răspuns eficient în
rezolvarea unor astfel de probleme poate fi obţinut doar
printr-un efort comunitar integrat, care ia în considerare
complexitatea problemelor sociale, interdependenţele care
există între acestea şi suprapunerile care se crează între
diferite grupuri vulnerabile.
Considerăm că elementele prezentate în continuare pot fi
utilizate ca punct de plecare şi ca orientare pentru iniţierea
şi dezvoltarea unor servicii de asistenţă adresate
persoanelor care vin în conflict cu legea penală şi care
aparţin unor diverse categorii vulnerabile de populaţie.
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STANDARDE MINIME OBLIGATORII PRIVIND
SERVICIILE DE ZI ADRESATE COPILULUI CARE A
ÎNCĂLCAT LEGEA PENALĂ
(extrase)
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului

Principii fundamentale de lucru cu copiii care încalcă
legea penală:
1.

Sprijinirea copilului pentru a deveni un membru
responsabil al societăţii şi a-şi dezvolta potenţialul
pozitiv;

2.

Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului
superior al copilului;

3.

Intervenţia multidisciplinară, personalizată - centrată
pe nevoile copilului şi nu strict reactivă la
comportamentul deviant al acestuia;

4.

Tratamentul nediscriminatoriu şi echitabil;

5.

Stimularea participării copilului, parteneriatul cu
familia şi implicarea comunităţii în dezvoltarea
comportamentelor social acceptabile;

6.

Cooperarea interinstituţională pentru sprijinirea
reintegrării sociale a copilului.
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Centrul de zi pentru orientarea, supravegherea şi
sprijinirea reintegrării sociale a copilului care a
încălcat legea penală, denumit în continuare CZO, este
un serviciu specializat, având ca scop prevenirea
instituţionalizării într-un serviciu rezidenţial specializat şi
menţinerea copilului în familie, asigurând în acelaşi timp
suportul necesar pentru reeducare, supraveghere şi
reintegrare în societate. CZO oferă cadrul şi serviciile
adecvate pentru sprijinirea evoluţiei copiilor spre o viaţă
responsabilă, prevenirea comportamentelor deviante şi
crearea de abilităţi necesare reintegrării în societate.
Număr maxim de beneficiari pe centru este de 30, pe
următoarele grupe de vârstă recomandate:
a) Copii cu vârsta până în 10 ani, care au săvârşit
fapte prevăzute de legea penală dar nu răspund
penal;
b) Copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 14 ani care au
săvârşit fapte prevăzute de legea penală dar nu
răspund penal;
c) Copii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani, care
săvârşit fapte prevăzute de legea penală dar nu
răspund penal;
d) Copii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani care
răspund penal şi fie execută o pedeapsă
neprivativă de libertate care necesită supraveghere,
fie sunt în libertate condiţionat.
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LOCAŢIE BAZA MATERIALĂ ŞI FINANCIARĂ
Centrul dispune de o locaţie accesibilă comunităţii,
resurse financiare suficiente şi o bază materială
corespunzătoare derulării tuturor activităţilor
de
reabilitare a copiilor delincvenţi.
Rezultat
Copiii şi familiile lor beneficiază de servicii de calitate care
sunt furnizate de centrul de zi.
Proceduri de implementare
□ CZO are spaţiu fizic necesar satisfacerii nevoilor
identificate pentru fiecare copil.
□ Centrul dispune de spaţii corespunzătoare activităţilor
care se desfăşoară în incinta sa.
□ Centrul este decorat şi mobilat în mod corespunzător.
□ Centrul se află într-un loc accesibil tuturor membrilor
comunităţii din punct de vedere al existenţei mijloacelor
de transport şi de amplasarea celorlalte servicii din
comunitate de care pot beneficia copii.
□ Centrul se află într-o zonă în care siguranţa generală a
copiilor nu este afectată.
□ Centrul beneficiază de o linie telefonică accesibilă
permanent.
□ Centru are reguli scrise de securitate şi PSI.
□ Există o evidenţă clară a cheilor pentru locurile şi uşile
închise.
Indicatori
□ Existenţa unei clădiri adecvate în care îşi are locaţia
CZO;
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□ Există spaţii de activităţi şi recreere (interioare şi
exterioare) în concordanţă cu vârsta abilităţile şi
interesele copiilor;
□ Existenţa mijloacelor de transport în comun sau proprii
centrului care facilitează accesul la centru;
□ Existenţa altor servicii comunitare pentru copii şi familii
situate în vecinătatea centrului;
□ Amplasarea centrului într-o zonă care nu periclitează
siguranţa copiilor;
□ Metodologia de organizare şi funcţionare (MOF) are
proceduri de securitate siguranţă şi supraveghere.
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SIGURANŢĂ ŞI SECURITATE
Centrul oferă condiţii de siguranţă şi securitate pentru
copii pe parcursul derulării activităţilor.
Rezultat
Riscul accidentelor şi al evenimentelor nedorite este
minim.
Proceduri de implementare
□ Există reguli clare privind accesul în centru, şi controlul
accesului.
□ Coordonatorul centrului va stabili, pe baza dosarului
fiecărui beneficiar şi/sau a recomandărilor instituţiilor
competente (ex. comisia pentru protecţia copilului,
DGASPC, probaţiune, poliţie) o listă de persoane care
nu pot avea acces în centru, sau a căror prezenţă în
apropierea centrului sau contact cu beneficiarii trebuie
raportată instituţiilor competente.
□ Centrul are o abordare sistematică şi formală asupra
evaluării riscurilor pentru copiii nou admişi în program,
asupra obiectelor cu care copiii au acces în centru,
asupra mobilităţii şi prezenţei copiilor în spaţii cu grad
de risc crescut din interiorul centrului.
□ Centrul are proceduri cu privire la combaterea şi
prevenirea introducerii în centru de către copii, vizitatori
sau personal de obiecte periculoase sau ilicite.
□ Copiii sunt în permanenţă supravegheaţi de lucrătorii
centrului, într-o proporţie de minim 3 lucrători la 10
copii.
□ Zilnic se întocmesc rapoarte de prezenţă a copiilor şi
fişe de monitorizare a comportamentului.
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Indicatori
□ MOF conţine regulile privind accesul în centru. Copiii
cunosc aceste reguli
□ Existenţa şi conţinutul listei cu persoanele al căror
acces în centru este interzis sau a căror prezenţă în
apropierea centrului sau contact cu copiii trebuie
raportate
□ Există un registru de incidente şi accidente
□ Există o strictă administrare a cheilor de la spaţiile
închise
□ Strategia scrisă a prevenirii actelor ilicite
□ Fişele de observaţii comportamentale şi rapoartele
zilnice ale personalului
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ADMITEREA
Copiii/tinerii beneficiază de serviciile şi activităţile
desfăşurate numai dacă acestea pot răspunde
nevoilor lor individuale de îngrijire, educaţie,
socializare, etc.
Rezultat
Fiecare copil este admis în condiţiile prevăzute de lege.
Orice decizie în acest sens se bazează pe faptul că
centrul poate oferi serviciile adecvate pentru orientarea,
supravegherea şi sprijinirea reintegrării sociale a copilului
în conflict cu legea.
Proceduri de implementare
□ Refuzul admiterii în centru nu se poate face pe baza unor
criterii legate de rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie
socială, dizabilitate sau a altor criterii discriminatorii.
□ Nu se vor admite în centru copii a căror prezenţă poate
pune, în pericol siguranţa şi securitatea celorlalţi copii sau
pentru care centrul nu poate furniza îngrijirea necesară.
□ Se face o evaluare de risc.
□ Se face o evaluare a stării de sănătate a copilului pentru a
se depista orice vătămare, dependenţă, afecţiune fizică
sau psihică.
□ Se ţine cont de opinia copilului şi de tipul de servicii pe
care centrul le poate oferii.
□ Copiii sunt informaţi cui se pot adresa în cazul unor
probleme personale (persoana de referinţă, alţi membri ai
personalului, alte persoane, servicii din afara centrului).
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Indicatori
□ Dosarul copilului include copii ale evaluării iniţiale şi
hotărârii CPC/instanţă
□ Raportul de evaluare psihosocială conţine referiri la
eforturile depuse pentru reintegrarea familială sau
găsirea unei alternative de tip familial şi, în lipsa
acestora, pentru găsirea unui centru cât mai aproape
de comunitatea din care provine copilul
□ Declaraţia de politici non-discriminatorii a centrului
□ Raport de orientare/contract
□ Există raport de evaluare de risc
□ Copiii ştiu cui să se adreseze în cazul unor probleme
personale şi deţin datele relevante de contact
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PLANUL INDIVIDUALIZAT DE PROTECŢIE
Centrul are un Plan Individual de Protecţie - PIP pentru fiecare copil faţă de care s-a luat măsura
supravegherii specializate. Planul este supus revizuirii
periodice şi este rezultatul acordului cu echipa
interdisciplinară şi familia.
Rezultat
Fiecare copil beneficiază de o intervenţie personalizată
în centru de zi pentru orientarea, supravegherea şi
sprijinirea reintegrării sociale a copilului.funcţie de nevoile
identificate la admiterea în CZO şi adaptată evoluţiei sale
ulterioare.
Proceduri de implementare
□ Conţinutul PIP este stabilit de comun acord cu
familia/reprezentantul legal şi copilul în raport cu vârsta
şi gradul de maturitate, ţinând cont şi de recomandările
CPC / instanţei
□ PIP conţine obiective pe termen scurt, mediu şi lung,
activităţi, durata aferentă activităţilor, personalul de
specialitate desemnat şi alte persoane implicate,
resursele materiale şi financiare, precum şi modalităţile
de monitorizare şi evaluare/reevaluare
□ PIP ţine cont de vârsta, sexul, potenţialul de
dezvoltare, personalitatea, etnia, cultura şi religia
copilului
□ PIP conţine şi informaţii legate de:
a) Nevoile sau
copilului

problemele

b) Evaluarea gradului de risc
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identificate

ale

c) Descrierea
serviciilor
desfăşurate de către copil

şi

activităţilor

d) Metodele
utilizate
pentru
îndeplinirii obiectivelor PIP

asigurarea

Indicatori
□ Conţinutul PIP
□ Copilul cunoaşte conţinutul PIP
□ Dosarul copilului conţine opinia copilului, a părinţilor şi
altor persoane importante pentru copil cu privire la
elaborarea PIP
□ Membrii echipei cunosc programul activităţilor,
termenele şi responsabilităţi fiecăruia în implementarea
şi monitorizarea PIP
□ Existenţa contractelor cu familia / reprezentantul legal
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DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE VIAŢĂ SOCIALĂ
Centrul de zi întocmeşte pentru fiecare copil un
program de dezvoltare a deprinderilor de viaţă socială
parte a PIP.
Rezultat
Fiecare copil din centru beneficiază de un program de
dezvoltare a deprinderilor de viaţă socială.
Proceduri de implementare
□ Centrul oferă copiilor şi părinţilor consiliere şi sprijin la
cerere sau ori de câte ori personalul de specialitate
consideră că este în beneficiul copilului şi familiei sale.
□ Dezvoltarea deprinderilor de viaţă socială se
consemnează într-un program de intervenţie specifică
(PIS) - parte integrantă a PIP - care se bazează pe
evaluarea nevoilor copilului şi care este individualizat
pentru fiecare copil/ tânăr.
□ PIS este produsul unei munci de echipă
pluridisciplinară care poate aduna atât specialişti din
centru, cât şi din afara lui.
□ PIS cuprinde obligatoriu următoare secţiuni, dar el
poate fi mai dezvoltat: educaţia pentru sănătate;
educaţie;
alimentaţie;
recreere;
controlul
comportamentului, managementul furiei; educaţie
pentru prevenirea consumului de substanţe; sănătate
mentală; instituţii de suport din comunitate; abilităţi
parentale; prevenirea violenţei.
□ PIS beneficiază de acordul copilului şi al familiei /
reprezentantului legal.
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Indicatorii
□ Există programul de dezvoltare de deprinderi sociale;
□ PIS este cunoscut şi semnat de membrii echipei;
□ PIS este cunoscut şi semnat de copil şi de familia
acestuia;
□ Evaluările iniţiale şi finale ale copiilor care urmează
aceste programe.
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IMPLICAREA COMUNITĂŢII
Centrul de zi dezvoltă acţiuni de informare la nivelul
comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite,
precum şi de implicare activă a comunităţii în
resocializarea şi reintegrarea în comunitate a copilului
care a încălcat legea.
Rezultat
Comunitatea cunoaşte serviciile de care copiii
beneficiază/pot beneficia prin intermediul centrului de zi şi
se implică în activităţile centrului.
Proceduri de implementare
□ Centrul organizează activităţi la care invită membri ai
comunităţii: autorităţi, colegi ai copiilor şi părinţii acestora,
profesori, vecini etc.
□ Centrul dezvoltă activităţi de implicare activă a comunităţii
în corectarea comportamentului deviant şi dezvoltarea
comportamentului socialmente acceptabil.
□ Copiii au posibilitatea să-şi invite colegii şi prietenii din
comunitate
la
sărbătorile
personale
(aniversări,
onomastică).
□ Centrul colaborează cu servicii pentru copil şi familie din
comunitate în vederea asigurării integrării sociale a
copiilor beneficiari şi asigurării unui continuum de servicii.
□ Centrul sprijină organizarea de campanii de sensibilizare a
comunităţii referitoare la importanţa existenţei şi dezvoltării
CZO.
□ Centrul deţine informaţii de specialitate în formă tipărită pe
care le pune la dispoziţia comunităţii spre consultare.
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Indicatori
□ Tipul şi numărul de contacte pe care reprezentanţii
comunităţii le au cu minorii din centru;
□ Tipul şi numărul de activităţi în care sunt implicaţi
reprezentanţi ai comunităţii;
□ Accesul minorilor din centru la mijloace de informare
(radio, tv, presa scrisă);
□ Numărul activităţilor în care este implicată comunitate;
□ Numărul de copii care frecventează servicii din comunitate
(şcoală, dispensare etc.);
□ Existenţa informaţiilor de specialitate în formă tipărită;
□ Număr de persoane care apelează la materialele de
specialitate / an.
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IEŞIREA DIN CZO
Procesul de asistenţă în centrul de zi se încheie în
momentul în care se estimează că scopul pentru care
au fost oferite serviciile a fost atins.
Rezultat
Copilul beneficiar care părăseşte centrul are aptitudinile
necesare reintegrării în societate şi este pregătit pentru o
viaţă responsabilă.
Proceduri de implementare
□ Înainte de revocarea măsurii, copiii trebuie să fie
instruiţi pentru a dobândi deprinderi pentru o viaţă
responsabilă, inclusiv deprinderi de comunicare şi
rezolvare de probleme şi abilităţi vocaţionale.
□ Centrul colaborează cu serviciile din comunitate în
vederea asigurării integrării copiilor.
□ Faza de încheiere a procesului de asistenţă în CZO
este urmată de faza de monitorizare post-servicii care
se recomandă să fie de 12 luni.
□ La încheierea procesului de asistenţă se întocmeşte
raportul de reevaluare a riscului care cuprinde cel puţin
următoarele informaţii:
a) evaluarea riscului din perspectiva comunităţii
în care trăieşte copilul;
b) scurta prezentare a faptelor care au făcut
necesară luarea unei măsuri de protecţie
specială;
c) lista schimbărilor comportamentale
survenite;
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d) lista incidentelor survenite în legătură cu
copilul pe perioada desfăşurării programului
(absenţe, violenţe etc);
e) complianţă între nevoile iniţial identificate şi
serviciile furnizate în centru;
f) evaluarea capacităţii părintelui /
reprezentantului legal de supraveghere a
copilului pe viitor;
g) recomandările echipei de implementare a
PIP.
Indicatori
□ MOF conţine proceduri referitoare la ieşirea copilului
din CZO, în care sunt prevăzute, în egală măsură,
pregătirea copilului şi a mediului în care el urmează să
se integreze
□ Rapoartele de monitorizare post-servicii (după ieşirea
copilului din CZO)
□ Raportul de reevaluare a riscului şi recomandări
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EDUCAŢIA PENTRU ÎNVĂŢAREA RELAŢIILOR
SOCIALE, DREPTURILOR ŞI ÎNDATORIRILOR
CETĂŢENEŞTI
Centrul de zi asigură copiilor programe educative
individuale şi de grup pentru învăţarea relaţiilor
sociale, a drepturilor şi îndatoririlor cetăţeneşti,
pentru înţelegerea regulilor sociale şi a consecinţelor
încălcării acestora.
Rezultat
Copiii care au încălcat legea penală îşi îmbunătăţesc
comportamentul şi dobândesc cunoştinţele şi deprinderile
de bază pentru a se integra în comunitate.
Proceduri de implementare
□ Fiecare copil primeşte un program scris care cuprinde
orarul activităţilor obligatorii din CZO; programele sunt
afişate la un panou accesibil personalului şi copilului.
Una din priorităţile educative este obişnuirea copilului
cu respectarea unui program.
□ Activităţile educative de grup sunt organizate pe
categorii de vârstă şi pot avea loc:
□ în incinta CZO:
o sesiuni de informare pe teme legate de drepturi şi
îndatoriri cetăţeneşti
o întâlniri cu tineri care au trecut prin experienţe
anterioare de încălcare a legii şi au reuşit să se
integreze social
o proiecte (realizarea unei reviste sau gazete de
perete, expoziţie de afişe etc.)
□ în comunitate:
o vizite tematice
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□

□

□

□

o participări la sesiuni de informare organizate de
şcoli, ONG-uri sau alte instituţii
o activităţi voluntare de ajutorare a unor categorii
defavorizate de populaţie
Fiecare centru de zi colaborează cu ONG-uri, şcoli sau
instituţii culturale din comunitate pentru organizarea de
proiecte cultural-educative.
În fiecare activitate personalul educativ va insista pe
explicitarea drepturilor şi a atribuţiilor, a relaţiilor dintre
colegi, pe exersarea întrajutorării şi a muncii în echipă
într-un proiect educativ.
Activităţile educative individuale se realizează:
□ în cadrul şedinţelor de consiliere şi implică:
o discutarea atitudinii copilului în cadrul activităţilor
de grup
o identificarea de comun acord a punctelor pozitive
şi a celor negative
o stabilirea unor priorităţi pentru perioada imediat
următoare
□ prin relaţia cotidiană personalizată pe care
copilul o are cu educatorul sau cu alţi
membri ai personalului:
o copilul va fi încurajat să comunice, să pună ce îl
frământă, să ceară sfaturi.
Personalul va fi pregătit prin cursuri de specialitate să
comunice cu aceşti copii şi să răspundă nevoilor lor
educative cotidiene, să organizeze activităţi educative
de grup şi individual şi să monitorizeze impactul
acestora asupra fiecărui beneficiar, conform PIP.
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Indicatori
□ Existenţa în dosarul fiecărui copil a orarului activităţilor
educative obligatorii, cu dovada că este cunoscut de
copil şi de membrii familiei;
□ Activităţile educative sunt organizate atât în centru, cât
şi în comunitate;
□ Gradul de participare a personalului la cursuri pe
problematica educaţiei.
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ŞCOLARIZAREA
Centrul de zi asigură copiilor acces la forme adecvate
de şcolarizare, la unităţile de învăţământ din
comunitate sau prin organizarea de cursuri în CZO.
Rezultat
Copiii îşi continuă studiile. Copiii care au abandonat
şcoala au acces la cursuri de alfabetizare / pregătire
generală care să le permită reluarea studiilor obligatorii.
Proceduri de implementare
□ Se specifică modalitatea de şcolarizare - în comunitate
sau în centru
□ Conducerea CZO şi managerul de caz monitorizează
activitatea şcolară a copilului (prezenţa şi rezultatele)
□ Fiecare CZO va avea cel puţin o sală destinată exclusiv
cursurilor şcolare
□ Copiii beneficiază de condiţii pentru efectuarea temelor şi
pregătirea examenelor, sub îndrumarea şi controlul
personalului educativ
□ Timpul alocat studiului independent este clar delimitat în
programul zilnic
□ Personalul va avea o abordare pozitivă, evidenţiind
eforturile şi rezultatele care demonstrează o evoluţie cât
de mică în sensul îmbunătăţirii situaţiei şcolare
□ Personalul este pregătit să explice copiilor, pe înţelesul
lor, importanţa şcolii pentru fiecare persoană şi
oportunităţile date de finalizarea studiilor
Indicatori
□ Rata de reintegrare şcolară;
□ Existenţa unui spaţiu corespunzător pentru studiu.
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EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE
Centrul de zi asigură accesul copiilor la programe
adecvate de educaţie pentru sănătate şi orientarea
acestora, dacă este cazul, către servicii specializate
care să completeze educaţia cu terapie de specialitate.
Rezultat
Copiii cunosc elementele de bază ale vieţii sănătoase şi
consecinţele practicilor periculoase: consum de alcool,
consum de droguri, fumat, activitate sexuală neprotejată,
alimentaţie defectuoasă, lipsa igienei etc.
Proceduri de implementare
□ Programul CZO include cel puţin o activitate de
educaţie pentru sănătate săptămânal.
□ Se organizează dezbateri în grup despre consecinţele
alcoolului, fumatului, consumului de droguri - moderate
de specialişti, tineri voluntari; se recomandă invitarea
unor tineri care au reuşit să depăşească astfel de
probleme.
□ Educaţia sexuală este o temă prioritară de pregătire a
copiilor. După caz, educaţia de grup se completează
cu
demersuri
personalizate,
prin
trimiterea
adolescenţilor către cabinete medicale specializate de
educaţie sexuală şi contraceptivă.
□ Se urmăreşte însuşirea şi
elementare de igienă personală.

aplicarea

regulilor

□ Regulamentul intern al CZO are prevederi clare de
interzicere a fumatului şi consumului de alcool în
incinta sa.
□ Procedurile educative sunt completate cu proceduri
terapeutice, în unităţi specializate cu care CZO
colaborează.
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Indicatori
□ Frecvenţa activităţilor de educaţie pentru sănătate;
□ Existenţa în regulamentul intern a prevederilor de
interzicere a fumatului şi consumului de alcool.
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EDUCAŢIA PĂRINŢILOR
Centrul de zi asigură programe educative pentru
părinţi, în vederea asigurării complementarităţii
programului din centru cu programul de acasă.
Rezultat
Copiii beneficiază de un demers educativ unitar, atât în
centru cât şi acasă, astfel încât reintegrarea în comunitate
să se realizeze în timpul cel mai scurt şi cu rezultate bune
şi durabile.
Proceduri de implementare
□ Fiecare CZO are o ofertă de cursuri pentru părinţi pe
teme specifice educaţiei şi supravegherii copilului care
a încălcat legea.
□ La intrarea copilului în centru se stabileşte împreună cu
managerul de caz şi cu reprezentantul familiei copilului
programul de cursuri la care participă acesta şi/sau alţi
membri ai familiei. Odată stabilit acest program, el
devine obligatoriu şi se anexează la contractul cu
familia.
□ Cursurile includ prezentări şi dezbateri ale situaţiilor
concrete cu care se confruntă părinţii, modalităţi
practice de relaţionare cu personalul CZO, tehnici de
comunicare cu copilul, inclusiv în situaţii de criză.
□ CZO pune la dispoziţia părinţilor materiale informative
accesibile care îi pot sprijini în educarea copilului.
□ Personalul participă la cursuri de pregătire pentru
educaţia părinţilor şi relaţia cu părinţii.
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Indicatori
□ Oferta de cursuri pentru părinţi
□ Existenţa programului de cursuri pentru membri ai
familiei
□ Materiale informative educative destinate părinţilor
□ Participarea la cursuri de pregătire pentru educaţia
părinţilor şi relaţia cu părinţii
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FORMAREA INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ A
PERSONALULUI
Personalul centrului de zi are pregătirea şi abilităţile
profesionale corespunzătoare pentru a lucra cu copiii
şi în echipă.
Rezultat
Copiii care au săvârşit o faptă penală, cât şi familia ori alt
reprezentant legal al copilului, comunitatea locală din care
fac parte aceşti copii beneficiază de servicii de calitate şi
personalizate din partea unor profesionişti bine pregătiţi,
cu abilităţi empatice şi de comunicare pentru orientarea,
supravegherea şi sprijinirea reintegrării sociale.
Proceduri de implementare
□ Fiecare angajat are calificarea necesară pentru
îndeplinirea sarcinilor postului respectiv.
□ În vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor, abilităţilor şi
deprinderilor privind satisfacerea nevoilor copiilor şi
familiilor acestora, fiecare angajat beneficiază de cel
puţin 42 de ore pe an de formare continuă în domeniul
protecţiei copilului/ protecţia copilului care a săvârşit o
faptă penală sau domenii conexe / interdisciplinare,
asigurate din bugetul angajatorului.
□ Specialiştii centrului sunt încurajaţi să participe la
diverse cursuri de formare care îi pot ajuta în
optimizarea muncii lor, inclusiv seminarii şi conferinţe.
□ Centrul are obligaţia să asigure un număr minim de 14
ore de formare pentru voluntari, înainte de începerea
activităţii.
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Indicatori
□ Dosarul personal al fiecărui angajat cuprinde
certificatele de absolvire a cursurilor de formare.
Exemple de domenii conexe şi/sau interdisciplinare
relevante pentru personalul CZO: psihologie judiciară,
delincvenţă juvenilă, medierea şi negocierea
conflictelor, orientare şcolară şi pentru carieră,
consiliere
psihocomportamentală,
psihoterapie,
prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului,
inclusiv a traficului şi celor mai grave forme de muncă
a copilului, violenţa în familie etc.
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SUPERVIZAREA
Centrul de zi dispune de un sistem eficient de
supervizare al resurselor umane, care permite
funcţionarea sa la randament optim.
Rezultat
Personalul este motivat şi performant, asigurând servicii
de calitate pentru clienţii centrului.
Proceduri de implementare
□ Coordonatorul CZO are obligaţia de asigura
supervizarea internă şi externă a personalului de
specialitate şi a voluntarilor
□ Supervizarea voluntarilor este asigurată de către
personal desemnat de coordonator
□ Furnizorul de servicii are obligaţia de a asigura
supervizarea coordonatorului CZO
Indicatori
□ Număr de întâlniri de supervizare, individuale şi în
echipă/ angajat/ lună/ an. Numărul de întâlniri de
supervizare la solicitarea angajaţilor/ echipei/ an;
□ Evidenţa activităţilor de supervizare.
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RELAŢIILE DE COLABORARE INTERINSTITUŢIONALĂ
Centrul de zi iniţiază şi dezvoltă relaţii de colaborare
cu organizaţii şi instituţii care se implică în procesul
de reintegrare socială a copiilor.
Rezultat
Copiii sunt sprijiniţi atât de centrul de zi, cât şi de instituţii
şi organizaţii, să se integreze în comunitate.
Proceduri de implementare
□ Conducerea CZO formalizează acorduri de colaborare
cu instituţiile şi organizaţiile menţionate în proiectul
instituţional. Scopul acestor acorduri este pregătirea
reintegrării sociale a copiilor care au săvârşit fapte
penale. Obiectivele specifice vor fi stabilite de comun
acord cu fiecare partener, corespunzător cu aria de
competenţă.
□ Conducerea CZO beneficiază de suportul autorităţilor
locale pentru colaborarea cu serviciile publice.
Reducerea fenomenului de delincvenţă juvenilă şi
reintegrarea copiilor care au săvârşit fapte penale este
responsabilitatea întregii comunităţi. Implicarea
serviciilor publice descentralizate, cum ar fi
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Inspectoratul de Poliţie,
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
Direcţia de Muncă şi Dialog Social se stabileşte de
către autorităţile locale, fiind recomandată elaborarea
unui plan judeţean/local de acţiune în acest domeniu.
Indicatori
□ Acordurile de colaborare încheiate, cu anexele care
detaliază modul de colaborare;
□ Organizarea reuniunilor de evaluare a parteneriatului.
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MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ŞI INFORMAŢIEI
Centrul de zi asigură un circuit eficient al informaţiei,
atât în interiorul, cât şi în exteriorul său.
Rezultat
Copiii beneficiază de o intervenţie profesională în echipă,
realizată de un personal bine informat, în parteneriat cu
părinţii/membri ai familiei şi cu alţi profesionişti din
instituţiile şi organizaţiile locale.
Proceduri de implementare
□ Comunicarea
cu
părinţii/membri
ai
familiei/reprezentanţi legali ai copilului se realizează de
către fiecare manager de caz, prin cel puţin o adresă
scrisă pe trimestru. Copiile acestor scrisori se
păstrează în registrul de corespondenţă.
□ În vederea unei eficiente comunicări externe,
conducerea CZO redactează rapoarte anuale şi le
transmite către parteneri şi mass-media, după ce au
fost avizate de furnizorul de servicii.
Indicatori
□ Existenţa punctului de informare pentru personal;
□ Rapoartele anuale publicate şi dosarele anuale de
presă.
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MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Coordonatorul centrului se asigură că întregul
personal este calificat şi pregătit corespunzător,
conştient de responsabilităţile care îi revin şi capabil
să lucreze în echipă.
Rezultat
Personalul corespunde numărului de beneficiari, nevoilor
lor şi dificultăţilor cu care se poate confrunta serviciul.
Proceduri de implementare
□ Personalului i se pun la dispoziţie toate documentele
relevante: proiectul instituţional, MOF, regulamentul de
ordine interioară, proceduri de lucru.
□ Coordonatorul organizează periodic - cel puţin o dată
pe lună, sau de câte ori este nevoie şedinţe
administrative cu întregul personal. Aceste şedinţe sunt
planificate, au o agendă afişată şi conţinutul lor este
consemnat în procese verbale.
□ Prin activităţile de formare, prin modul de întocmire şi
revizuire a fişelor de post, precum şi prin toate
activităţile de comunicare internă ale CZO, se
promovează principiul muncii în echipă ca mod de
intervenţie pentru asigurarea protecţiei copilului.
□ Date fiind condiţiile dificile de lucru şi responsabilitatea
deosebită care îi revine personalului în acest centru,
furnizorul de servicii se preocupă de motivarea morală
şi materială a persoanelor angajate, corespunzător cu
resursele de care dispune.
Indicatori
□ Personalul cunoaşte conţinutul documentelor CZO
relevante pentru munca sa.
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PACHET INFORMATIV
REINTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR
CONDAMNATE PENAL CARE APARŢIN UNOR
GRUPURI VULNERABILE
IV
MODELE DE SERVICII SOCIALE ŞI CAMPANII DE
INFORMARE
- STANDARDE, METODOLOGII, PROCEDURI -

2.
CENTRUL DE ASISTENŢĂ INTEGRATĂ A ADICŢIILOR
CENTRU DE ZI AMBULATORIU
- MEDODOLOGIE ŞI INSTRUMENTE DE LUCRU Fundaţia de Îngrijiri Comunitare
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Scurtă descriere a serviciului social
Centrul de asistenţă integrată a adicţiilor
(Servicii psiho-sociale şi medicale integrate pentru
consumatorii de droguri)
Centrul de asistenţă integrată a adicţiilor furnizează
servicii în sistemul clasic ambulatoriu pentru consumatorii
de droguri care au urmat o cură de dezintoxicare şi care
participă punctual la şedinţe de asistenţă psihologică şi
activităţi de reintegrare socială, fără a fi necesar să
participe la un program intensiv de recuperare pentru
menţinerea deciziei de a renunţa la drog, precum şi
activităţi de prevenire a consumului de droguri, în special
prevenire şcolară, familială şi comunitară.
Beneficiari
Centrul de asistenţă integrată a adicţiilor defineşte un
centru de zi care se adresează consumatorilor de droguri
care au urmat o cură de dezintoxicare şi care sunt incluşi
într-un program intensiv de activităţi specifice şi
alternative, precum şi persoanelor aflate în situaţie de risc
de a căpăta dependenţa de drog:
-

activităţi de prevenire a consumului de droguri;

-

terapie individuală şi de grup;

-

consiliere pentru părinţi;

-

consiliere şi orientare vocaţională;

-

mediere cu alte instituţii în vederea reintegrării
sociale a beneficiarilor;

-

activităţi artistice şi sportiv-recreative;

-

terapie ocupaţională, în vederea facilitării reinserţiei
profesionale.
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Etapele furnizării de servicii
1. Activitatea 1 - Identificarea beneficiarilor
2. Activitatea 2 - Selecţia şi evaluarea beneficiarilor
3. Activitatea 3 - Planificarea intervenţiei
4. Activitatea 4 - Furnizarea de servicii specializate
5. Activitatea 5 - Evaluarea finală şi monitorizarea
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Activitatea 1 - Identificarea beneficiarilor
Metodologie
Această activitate se realizează prin două modalităţi:
1.1. Pentru consumatorii de droguri:
Prin colaborare cu secţiile de dezintoxicare ale Spitalelor
"Al. Obregia", Spitalul de Urgenţă, Spitalul "Sf. Stelian",
dar şi prin orientarea cazurilor de către ceilalţi parteneri ai
organizaţiei/instituţiei care sunt furnizori de servicii din
domeniu social, în momentul internării, atât pacienţii, cât şi
persoanele de suport, sunt informaţi şi ajutaţi să
conştientizeze faptul că, dezintoxicarea este doar o primă
etapă în procesul de recuperare.
Dezintoxicarea este departe de a fi sinonimă cu
vindecarea,
aşa
cum
consideră
majoritatea
consumatorilor.
Atunci când este posibil, primele şedinţe de consiliere cu
persoanele de suport au loc încă din perioada spitalizării.
Acest demers creşte semnificativ şansele intrării
consumatorului în programul centrului, imediat după
terminarea curei de dezintoxicare.
1.2. Pentru persoanele aflate în situaţie de risc de a
consuma droguri:
Prin activităţi de prevenire în cadrul unităţilor şcolare (şcoli
generale, licee, universităţi), în cadrul centrelor
rezidenţiale aflate în coordonarea Direcţiilor Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de pe raza
municipiului Bucureşti, potenţialii beneficiari sunt informaţi
şi ajutaţi să conştientizeze riscurile consumului de droguri.
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2. Activitatea 2 - Selecţia şi evaluarea beneficiarilor
Metodologie
Selecţia şi evaluarea beneficiarilor se realizează în baza
unor criterii de eligibilitate, după cum urmează:
Pentru consumatorii de droguri
Evaluarea beneficiarilor se efectuează de către echipa
multidisciplinară prin utilizarea unor instrumente
standardizate de evaluare agreate la nivel naţional:
chestionar Europ-ASI, interviu motivaţional şi balanţă
decizională.
Evaluarea beneficiarului vizează toate ariile de intervenţie:
socială, medicală, psihologică, juridică şi economică.
Evaluarea se desfăşoară în cadrul a trei şedinţe distincte:
-

în prima şedinţă
beneficiarului;

este

evaluată

motivaţia

-

în următoarele două şedinţe se aplică Europ-ASI
(indexul de severitate în adicţii). ASI este un
interviu semistructurat conceput pentru a se adresa
unui număr de 7 dimensiuni (potenţiale probleme
ale beneficiarului) în abuzul de substanţe.

De asemenea, se realizează anchete sociale, acolo unde
este posibil (în cazul în care avem acceptul beneficiarului).
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Criterii de eligibilitate pentru consumatorul de droguri
-

Nivelul motivaţional;

-

Istoricul consumului;

-

Istoricul bolilor somatice şi psihice asociate;

-

Suport familial;

-

Inserţie socială.

Profilul beneficiarului căruia i se adresează programul
Profilul consumatorului de droguri pentru care programul
centrului este potrivit, se poate contura astfel:
-

nivel motivaţional crescut;

-

istoric relativ scurt de consum;

-

doze mici, medii;

-

mod de administrare de preferat fumat, inhalat,
temporar injectat;

-

absenţa polidependenţei;

-

număr redus de tentative de dezintoxicare;

-

absenţa supradozelor sau număr redus;

-

patologie somatică asociată absentă sau bine
tratată;

-

patologie psihiatrică asociată absentă sau bine
controlată sub tratament;

-

familie suportivă;

-

partener de viaţă neconsumator şi cu atitudine
suportivă;

-

cerc de prieteni neconsumatori;
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-

perspective
pentru
profesională;

inserţie

şcolară

sau/şi

-

scor Europ-ASI (indice de severitate al adicţiei) mic
sau mediu.

Pentru persoanele aflate în situaţie de risc de a
consuma droguri:
Activităţile de prevenire adresate acestui grup de
beneficiari se realizează sistematic, programat şi coerent
în baza evaluărilor efectuate:
- pe de o parte, de către Agenţia Naţională Antidrog care
arată tendinţe crescătoare ale consumului de droguri
legale şi ilegale în rândul adolescenţilor şi tinerilor


Procentul de tineri care au fumat a crescut în
2003 cu 11%, ajungând la un total de 64%;



55% dintre adolescenţi încep să bea bere
înainte de a împlini 14 ani (dublu faţă de anul
1999);



Consumul de alcool a generat tinerilor (cca.
3% dintre aceştia) probleme cu poliţia ori
rezultate slabe la învăţătură;



Datele referitoare la consumul de droguri
ilegale a arătat tendinţe crescătoare la
următoarele droguri: ecstasy (o creştere de 3
ori mai mare), droguri injectabile (o creştere de
50-60 % cu o incidenţă de 1%), amfetamine (o
creştere de 85%, dar cu o incidenţă mai mică
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de 1 %). Cea mai mare prevalenţă fost la
marijuana/haşiş - 3 %, dublu comparativ cu
1999;


Comparând rezultatele cu media datelor din
Europa privind riscul de a consuma droguri
ilegale şi medicamente, rezultatele au arătat
că cei mai mulţi adolescenţi români (82%) sunt
consumatori sau aflaţi în situaţie de risc de a
consuma.

- pe de altă parte, de către Fundaţia de Îngrijiri
Comunitare la nivelul unităţilor şcolare unde se
realizează activitatea de prevenire prin aplicarea de
chestionare elevilor şi profesorilor.
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Activitatea 3 - Planificarea intervenţiei
3.1. Realizarea planului individualizat de asistenţă
(PIA) pentru consumatorii de droguri
Metodologie
Pe baza evaluării se va întocmi, împreună cu beneficiarul,
un plan personalizat de asistenţă, care va putea fi
modificat în funcţie de evoluţia cazului.
Plan personalizat de asistenţă reprezintă un instrument de
ghidare, un "traseu" stabilit de echipa profesională,
adecvat în măsura posibilului la nevoile beneficiarului
exprimate sau depistate prin evaluare, ca şi la resursele
disponibile.
Planul personalizat de asistenţă cuprinde:
-

date generale despre solicitant;
prezentarea problemelor depistate şi prioritizarea lor;
puncte tari/puncte slabe;
scop;
obiective şi data la care se aşteaptă să fie atinse;
metode/intervenţii şi programarea serviciilor psihosociale,
personalul
responsabil,
precum
şi
procedurile de acordare.

Planul de asistenţă este datat şi semnat de către membrii
personalului şi beneficiarii serviciului, iar o copie a planului
este oferită beneficiarului serviciului. Planul de asistenţă
listează clar responsabilităţile serviciului şi beneficiarului.
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3.2. Realizarea planificării intervenţiei preventive
Metodologie
Planificarea programului de prevenire se referă la faza în
care se proiectează şi se elaborează intervenţia
preventivă. În această fază se aleg obiectivele şi
metodele, bazele conceptuale ale intervenţiei, grupul ţintă
şi resursele disponibile.
În cadrul acestei activităţi se identifică factorii de risc şi de
protecţie din mediul de viaţă al respectivei comunităţi, iar
activitatea de prevenire vizează întărirea factorilor de
protecţie şi diminuarea factorilor de risc.

Posibili factori de risc pentru consumul de droguri
-

eşec şcolar;

-

consumul de droguri;

-

presiunea grupului pentru a consuma;

-

norme de disciplină inconsistente sau excesiv de
severe;

-

conflicte familiale frecvente, etc.
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Posibili factori de protecţie pentru
prevenirea/reducerea consumului de droguri
-

utilizarea modelelor de disciplinare pozitivă din
partea profesorilor;

-

rezultate bune la învăţătură;

-

relaţii armonioase cu prietenii şi colegii;

-

prezenţa unor concepţii clare privind consecinţele
negative ale consumului de droguri, etc.
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Activitatea 4 - Furnizarea de servicii specializate
4.1. Pentru consumatorii de droguri:
Metodologie
Procesul de acordare a serviciilor se realizează în cadrul
continuumului de asistenţă, intervenţiile având loc integrat
în succesiune sau concomitent în sensul acordării paletei
necesare de servicii adecvate nevoilor sociale individuale;
Managerul de caz face legăturile şi trimiterile necesare
către toate resursele precizate în PIA, în fiecare etapă şi
ghidează beneficiarul în cadrul continuumului de asistenţă.
Managerul/coordonatorul de caz ajută beneficiarul să
dobândească abilităţi de bază necesare pentru a funcţiona
independent în comunitate, inclusiv modalităţi de câştigare
a resurselor financiare, învăţarea rolului de părinte sau de
gospodărire a locuinţei.
Scopurile pe termen scurt sunt treptat înlocuite cu
scopurile pe termen lung şi de integrare a individului întrun stil de viaţă fără drog.
În cazul minorilor, serviciile centrului sunt acordate în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi în colaborare cu
Direcţiile pentru Protecţia Drepturilor Copilului la nivel
local.
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Tipurile de servicii pentru consumatorii de droguri
-

Consiliere şi terapie individuală şi de grup
Psihoterapia individuală abordează problema
dependenţei psihologice, prevenirea recăderii,
creşterea nivelului motivaţional, dezvoltarea
personală. Menţionăm că în dependenţa de droguri,
dependenţa fizică este depăşită cu o relativă
uşurinţă, în timp de 7-21 de zile, în timp ce
dependenţa psihologică constituie principalul factor
al recăderii, putând persista o perioadă nelimitată,
chiar ani de zile.

-

Terapie ocupaţională,
reinserţiei profesionale

în

vederea

-

Consiliere şi orientare vocaţională

facilitării

Consilierea vocaţională şi medierea pentru
reintegrare profesională identifică şi facilitează
dezvoltarea de abilităţi necesare în demersurile
pentru obţinerea unui loc de muncă adecvat, şi în
funcţie de caz, orientează către calificare şi
reconversia profesională.
-

Activităţi artistice şi sportiv-recreative
Activităţile alternative permit creşterea motivaţiei
pentru participarea la programul Centrului,
creşterea şanselor de reintegrare socială prin
dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi cooperare,
îmbunătăţirea imaginii de sine prin identificarea şi
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perfecţionarea unor abilităţi, aptitudini sportive,
artistice etc., stimularea responsabilităţii individuale
şi faţă de ceilalţi.
-

Realizarea de contacte şi asigurarea medierii cu
persoanele de referinţă şi/sau suport din mediul de
viaţă al consumatorului de droguri; părinţi, prieteni,
fraţi, alte rude apropiate.

-

Consilierea persoanelor de suport în vederea
facilitării readaptării consumatorului de droguri la
mediul social din care provine.

-

Colaborarea cu autorităţile publice locale din
zona administrativ-teritorială în care domiciliază
consumatorul de droguri în vederea monitorizării
cazului după încheierea tratamentului postcură.

-

Crearea unei baze de date cu organizaţiile
implicate în reţeaua de suport, a cazurilor luate în
evidenţă şi evoluţia acestora.
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4.2. Pentru persoanele aflate în situaţie de risc de a
consuma
Metodologie
Prevenirea consumului de droguri atât în mediul şcolar,
cât şi în comunitate necesită modificarea unui ansamblu
de variabile legate de acei factori de risc mai apropiaţi
consumului de droguri şi de capacităţi personale, care pot
acţiona ca factori de protecţie faţă de întărirea consumului
problematic de droguri.
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FACTORI DE RISC LA ADOLESCENŢI

Factori predispozanţi
-

Lipsa informaţiilor privind pericolul folosirii drogurilor;
Neacceptarea ideii că oricine poate deveni dependent
de drog;
Atitudinea potrivit căreia folosirea drogului este
necesară pentru plăcerea şi bucuria în viaţă;
Nivel scăzut al stimei de sine;
Lipsa încrederii în sine.

Factori favorizanţi
-

Acces uşor la droguri ilicite;
Decizii necorespunzătoare, formare de deprinderi
neadecvate;
Lipsa preocupărilor pentru programe privitoare la
droguri;
Suficienţi bani pentru a cumpăra droguri;
Lipsa „alternativelor" la folosirea drogurilor.

Factori declanşatori
-

A face parte dintr-un grup în care se încurajează
folosirea drogurilor sau chiar se consumă;
Educatorii nu impun reguli privind folosirea drogurilor;
Efectele drogurilor însele.
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4.2.2. Stabilirea obiectivelor programului de prevenire
Intervenţiile trebuie să includă informaţii privind drogurile şi
să detecteze şi să modifice convingerile eronate ale
elevilor care pot servi ca bază a atitudinilor pozitive sau
negative faţă de droguri.
Creşterea stimei de sine;
Dezvoltarea capacităţii de empatizare;
Creşterea capacităţii de exprimare socială
influenţează forma în care se asimilează normele şi
rolurile sociale;
Dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de sănătate şi
contrare consumului de droguri;
Îmbunătăţirea autocontrolului; lipsa de autocontrol
reprezintă un factor de risc mai ales dacă se suprapun
probleme intelectuale (modele deficitare), emoţionale
(lipsa de satisfacţii), sociale (în măsura în care
facilitează căutarea imediată de noi senzaţii);
Dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziilor capacitatea de a se opune ferm cererii, influenţelor sau
manipulărilor din partea unor persoane, sub o manieră
neagresivă, fără a crea conflicte inutile şi fără a pune
în pericol relaţiile cu ceilalţi;
Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare cu alţi;
Îmbunătăţirea autoafirmării.
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Pregătirea materialelor şi instrumentarului utilizat în
programul de prevenire şi stabilirea metodologiei de
utilizare a acestora
Tehnici de participare activă sunt metode prin care elevii
învaţă conţinuturile, prin intermediul unei elaborări
personale.
Sunt eficiente pentru lucrul în echipă deoarece:
abordează un stil de comunicare deschis
(încredere, claritate, apropiere), cooperativ;
se aleg situaţii concrete;
se acumulează experienţe noi;
se analizează informaţiile şi se adoptă cele mai
bune soluţii;
creşterea responsabilităţii elevilor.
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Activitatea 5 - Evaluarea finală şi monitorizarea

5.1. Evaluarea serviciului pentru consumatorii de
droguri
Metodologie
Conform datelor consemnate în planul individualizat de
asistenţă, managerul de caz va urmări măsura atingerii
obiectivelor operaţionale, în sensul atingerii pe parcursul
implementării a rezultatelor aşteptate la datele stabilite
sau atunci când este cazul;
Evaluările efectuate la intervalele stabilite vor aduce
precizări clare asupra progresului individual;
Beneficiarul serviciului este implicat activ în procesul
evaluării şi este informat cu privire la politicile de
confidenţialitate şi alte politici relevante, ca parte a
procesului de evaluare;
Există o procedură documentată pentru încheierea
cazului/transfer. Această procedură include identificarea
motivelor care au dus la încheierea cazului/transfer şi
înregistrarea tuturor factorilor cheie cu privire la acestea.

215

5.2. Evaluarea serviciului pentru persoanele aflate în
situaţie de risc de a consuma droguri
Metodologie
Se va realiza evaluarea procedurilor privind:
Planificarea intervenţiei;
Desfăşurarea activităţii;
Analiza rezultatelor
propuse;

prin

prisma

obiectivelor

Analiza gradului de îndeplinire a obiectivelor
propuse;
Concluzii, recomandări, ajustări, eventual replicări
ale intervenţiei.
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Categoria de persoane beneficiare

Beneficiari direcţi
-

tineri afectaţi de consumul de droguri de pe raza
municipiului Bucureşti beneficiază în fiecare an de
serviciile oferite în cadrul centrului de asistenţă
integrată a adicţiilor pentru consumatorii de droguri;

-

instituţii publice şi organizaţii non-guvernamentale
din Bucureşti participă în reţea la activităţile de
suport specifice pentru reintegrarea socială a
beneficiarilor;

-

tineri consiliaţi în cadrul programului de prevenire a
consumului de droguri din licee.

Beneficiari indirecţi
-

persoane, membrii familiei şi persoanele de suport
din mediul de viaţă al consumatorului de drog
beneficiază de consiliere şi suport;

-

persoane din mediul de viaţă al potenţialilor
consumatori în cadrul programelor de prevenire.
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CHESTIONAR EUROP–ASI
COD
DATA APLICĂRII
COD APLICANT
ISTORIC
FAMILIAL
După părerea ta, ai rude care au probleme cu drogul,
alcoolul, probleme de sănătate mintală - probleme care au
condus la un tratament sau ar fi trebuit să conducă?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rude
bunica din
partea mamei
bunicul din
partea mamei
mătuşa din
partea mamei
unchi din
partea mamei
alţii din partea
mamei
bunica din
partea tatălui
bunicul din
partea tatălui
mătuşa din
partea tatălui
unchi din
partea tatălui
alţii din
partea tatălui
Frate 1
Frate 2
Soră 1
Soră 2
verişor

Alcool
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Drog

Sănătate mintală
nu am o astfel de
rudă

1

Starea civilă

2

De cât timp ai această
situaţie maritală

3

Locuieşti cu
cineva care
consumă

Alcool?

Drog?

cine:

4

5

6

Cu cine iţi
petreci
majoritatea
timpului liber
Ai putea să spui că ai avut relaţii
apropiate,de lungă durată, cu vreunul
din următorii oameni din viaţa ta?
Mama
Tata
Fraţi - Surori
Prieteni
Au fost
perioade cănd
nu te-ai
înţeles bine
cu:
Mama
Tata
Fraţi - Surori
Partenerul Soţul
Copii
Alte rude
Prieteni
apropiaţi
Vecini
Colegi de
serviciu

în ultimele
30 de zile
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pe
parcursul
vieţii

7

Au fost perioade în care ai fost abuzat?
Câte zile din
ultimele 30 ai
avut conflicte
serioase?
cu familia

zile

cu altcineva

zile

Nota intervievatorului
Cum aţi evalua nevoia clientului pentru
consiliere familială şi socială
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STARE MINTALĂ
1

Ai fost vreodată înclinat să
ceri tratament pentru
probleme de sănătate
mintală

2

De câte ori ai fost tratat pentru probleme
de sănătate mintală
internat

ori

ambulatoriu

ori

3

Ai luat vreodată
tratament
pentru boli
psihice?

4

Ai avut perioade
semnificativ de lungi în care
nefiind sub influenţa
drogurilor

Nota intervievatorului
Cum aţi evalua nevoia
clientului penru tratament
psihologic şi psihiatric
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EDUCAŢIE
1

Ţi-ai terminat
studiile

2

Care este ultima şcoală
absolvită

3

Care este ultima clasă
absolvită

Nota intervievatorului
Cum aţi evalua nevoia
clientului pentru asistenţă
sau consiliere pe probleme
educaţionale?
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??????????????

STATUT PROFESIONAL
1

Ai avut vreodată o slujbă stabilă?

2

Cât a durat cea mai lungă perioadă de angajare?

3

Câte zile din ultimele 30 ai fost plătit?

zile

4

Ai fost vreodată concediat din cauza
drogurilor? De câte ori

ori

5

Ai primit bani în ultimele 30 de zile din
vreuna din următoarele surse?
angajare?
şomaj?
pensie?
prieteni, familie?
activităţi ilegale?
alte surse?
Care este sursa ta principală de venit?
Ai vândut lucruri personale sau din casă ca să
supravieţuieşti?
Ai datorii?
Câţi oameni depind de tine ca principală sursă
de venit?
Nota intervievatorului
Cum aţi evalua nevoia clientului pentru
consiliere profesională
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persoane

în ultimele
30 de zile

STATUTUL LEGAL

pe
parcursul
vieţii

1

Ai fost vreodată arestat?

2

Ai fost arestat şi cercetat?

3

Pentru ce ai fost acuzat?

4

Ai fost condamnat?

5

Pentru ce ai fost condamnat şi
de câte ori?

6

Câte luni din viaţă ai fost închis?

luni

7

Cu câte luni în urmă a fost
ultima încarcerare?

luni

8

În prezent aştepţi o sentinţă, ai
un proces în curs?

9

Pentru ce?

10

Câte zile din ultimele 30 ai fost
reţinut de poliţie?

zile

11

În câte zile din ultimele 30 ai
fost angajat în activităţi ilegale?

zile

Note intervievatorului
12

Cum aţi evalua nevoia clientului pentru
consiliere juridică
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ori

EVALUARE INIŢIALĂ
Numele
beneficiarului

ARII

Codul
beneficiarului

CRITERII
DE
ORIENTARE

Data

Program
integrat de
asistenţă 1

În
cadrul
fiecărei
arii,
încercuiţi toţi itemii care se
aplică în cazul beneficiarului.
Puneţi un semn în una din
căsuţele “da” sau “nu” care
indică validarea sau lipsa
validării

Criterii
program

Risc minim in toate ariile

Aria 1:

a. istoric scurt de consum

Istoric
personal
şi de
consum,
semne de
intoxicaţie
şi/sau
sindrom
de
abstinenţă

b. monodependenţă
c. istoric recent
venoasă

de

administrare intra-

d. absenţa consumului de droguri în ultimele
2 săptămâni, dar există potenţial de recădere
şi necesită asistenţă de prevenire a
recăderilor
e. consum de droguri cu potenţial mic de
dependenţă
f. nu prezintă risc de sevraj
g. nu este necesar un management medical
pentru consumul de droguri
h. nu necesită dezintoxicarea
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DA

NU

ARII

CRITERII
DE
ORIENTARE

În cadrul fiecărei arii,
încercuiţi toţi itemii care se
aplică în cazul beneficiarului.
Puneţi un semn în una din
căsuţele “da” sau “nu” care
indică validarea sau lipsa
validării

Aria 2:

a. fără condiţii medicale cronice

Condiţii
biomedicale
şi
complicaţii

b. starea de sănătate nu a fost afectată de
consum
c. existenţa unor condiţii bio-medicale care
pot fi vindecate sau care nu interferează cu
procesul de recuperare
d. există condiţii medicale pentru care este
necesară supravegherea medicală, dar nu
este necesară monitorizarea zilnică
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DA

NU

ARII

Aria 3:
Condiţii
psihologice
sau
psihiatrice
şi
complicaţii.
Acceptarea/
rezistenţa
la
tratament.
Potenţial de
recădere,
continuare
a
consumului
alte
probleme

CRITERII DE
ORIENTARE

În cadrul fiecărei arii,
încercuiţi toţi itemii
care se aplică în
cazul beneficiarului.
Puneţi un semn în
una din căsuţele “da”
sau “nu” care indică
validarea sau lipsa
validării

a. fără condiţii psihologice sau psihiatrice
şi complicaţii
b. există tulburări emoţionale şi/sau
cognitive, dar care nu interferează cu
procesul de recuperare
c. risc absent sau scăzut pentru sine sau
alţii
d. există condiţii psihologice sau
psihiatrice care pot fi abordate eficient în
PIT 1
e. există condiţii psihologice care necesită
monitorizare atentă în regim închis
f. constientizare a problemei şi dorinţă de
angajare în tratament
g. grad de constientizare şi/sau motivare
care necesită asistenţă structurată de
intensitate medie sau mare
h. risc redus de recădere
i. potenţial de recădere care necesită
asistenţă în regim închis
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DA

NU

ARII

CRITERII DE
ORIENTARE

În cadrul fiecărei arii, încercuiţi
toţi itemii care se aplică în
cazul beneficiarului. Puneţi un
semn în una din căsuţele “da”
sau “nu” care indică validarea
sau lipsa validării

Aria 4:

a. mediu suportiv

Condiţii
sociale
şi
familiale

b. mediul nu interferează cu procesul de
acordare a asistenţei sau de recuperare
c. mediul nu este suportiv, dar asistenţa poate
creşte abilităţile de a face faţă dorinţei
imperioase de consum
d. mediu nesuportiv, sau interferează cu
procesul de recuperare şi este necesară
acordarea asistenţei în regim închis
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DA

NU

ARII

CRITERII DE
ORIENTARE

În cadrul fiecărei arii, încercuiţi
toţi itemii care se aplică în
cazul beneficiarului. Puneţi un
semn în una din căsuţele “da”
sau “nu” care indică validarea
sau lipsa validării

Aria 5:

a) situaţia anterioară

Situaţia
juridică

a. antecedente penale fără legătură
infracţiunile la regimul drogurilor

cu

b. antecedente penale în legătură
infracţiunile la regimul drogurilor

cu

c. trafic
d. consum
e. violenţă
f. altele
g. pedepse aplicate privative de libertate
h. pedepse aplicate neprivative de libertate
i. măsuri de supraveghere şi obligaţii impuse
j. măsuri de siguranţă
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DA

NU

ARII

CRITERII
DE
ORIENTARE

În cadrul fiecărei arii, încercuiţi
toţi itemii care se aplică în
cazul beneficiarului. Puneţi un
semn în una din căsuţele “da”
sau “nu” care indică validarea
sau lipsa validării

Aria 5:

b) situaţia prezentă:

Situaţia
juridică

a. proces penal fără legătură cu infracţiunile la
regimul drogurilor
b. proces penal în legătură cu infracţiunile la
regimul drogurilor
c. în urmărire penală
d. în judecată
e. termen încercare
f. executare pedeapsă privativă de libertate
g. executare pedeapsă neprivativă de libertate
h. măsuri supraveghere şi obligaţii

Numele Managerului de caz
Semnatura Managerului de caz
Data:
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DA

NU

JURNALUL CRAVING-URILOR
DATA
/ ORA

SITUAŢIE

GĂNDURI

SENTIMENTE

POFTA

COMPORTAMENT

(unde, cu
cine, ce
făceam)

(despre
mine,
despre
ceilalţi,
despre lume
în general)

(furie, frică,
tristeţe, vină,
ruşine)

(0 - 10)

(consum / altceva)
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MODALITĂŢI DE A FACE FAŢĂ SITUAŢIILOR DE RISC CRESCUT
Dorinţa de a consuma droguri se schimbă în funcţie de dispoziţia,
persoanele cu care îţi petreci timpul şi posibilitatea de face rost de
droguri. Gândeşte-te la ultima perioadă de dependenţă şi la situaţiile
cele mai frecvente care au favorizat consumul.
Exemple de situaţii de risc crescut:
persoane consumatoare

insomnia

grupul de prieteni

frustrarea

anumite locuri

sentimentul eşecului

petreceri

sentimentul de vinovăţie

conflictele în familie

situaţiile conflictuale

plictiseala

vizionarea unor emisiuni TV

furia

perioada de week-end

tensiunea

fumatul excesiv

Menţionează care sunt situaţiile de risc cele mai frecvente care te
determină să consumi droguri:
1. -----------------------------------------------------------------------------------------2. ------------------------------------------------------------------------------------------
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Exemple de modalităţi de a face faţă situaţiilor de risc:

-

telefonează unui prieten sau terapeutului

-

mergi la o plimbare

-

încearcă să contactezi un vecin

-

vizionează un film

-

citeşte o carte

-

desfaşoară o activitate sportivă

Menţionează câteva modalităţi de a face faţă situaţiilor de risc crescut
cel mai frecvent întâlnite:
1. -----------------------------------------------------------------------------------------2. ------------------------------------------------------------------------------------------
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PLANUL DE ACŢIUNE ÎN CAZ DE URGENŢĂ
(în cazul unei alunecări)
Măsurile de urgenţă în caz de alunecare, menite să prevină
înrăutăţirea situaţiei sunt:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
................................................................................................................
................................................................................................................
Gândurile care mă pot ajuta să vad situaţia într-un mod raţional sunt:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
................................................................................................................
................................................................................................................
Suportul social la care voi apela în caz de alunecare va fi:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
................................................................................................................
................................................................................................................
Măsurile de urgenţă pe care le pot lua după alunecare, pentru a mă
reîntoarce în punctul de unde am plecat sunt:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
................................................................................................................
................................................................................................................
Medicaţia (tratament nonsubstitutiv, naltrexona):
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
................................................................................................................
................................................................................................................
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PLAN INDIVIDUALIZAT DE ASISTENŢĂ
Numele beneficiarului:______________________
Nr. Id. Beneficiar:___________
Data admiterii:____________
PIT:______________
Data de începere a planului:___________________
PREZENTAREA PROBLEMELOR PE ARII
NR. 1. (Istoric de consum, semne intoxicaţie, sevraj)
NR. 2. (Medical)
NR. 3. (Psihologic - Motivaţie)
NR. 4. (Social - Familial)
NR. 5. (Juridic)
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

235

SCOP:__________________________________________________
________________________________________________________
OBIECTIVE:

Data la care se aşteaptă să fie atinse

1__________________________
___________________________
2__________________________
___________________________
3__________________________
___________________________
Nr.
obiectiv

Data

Metode

Cantitatea

Frecvenţa

(Servicii)
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Durata

Centru

Persoana

Instituţie

responsabilă

PACHET INFORMATIV
REINTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR
CONDAMNATE PENAL CARE APARŢIN UNOR
GRUPURI VULNERABILE
IV
MODELE DE SERVICII SOCIALE ŞI CAMPANII DE
INFORMARE
- STANDARDE, METODOLOGII, PROCEDURI -

3.
SERVICII DE ZI ŞI REZIDENŢIALE PENTRU
PERSOANE CONDAMNATE PENAL
- METODE DE LUCRU Prison Fellowship România
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Activitatea fundaţiei Prison Fellowship România,
conform misiunii sale, are drept obiective:

asistarea materială, psihosocială şi spirituală a
persoanelor care au săvârşit infracţiuni (deţinuţi sau
nu) şi familiilor acestora
prevenirea infracţionalităţii prin programe
informare derulate în şcoli şi comunitate

de

lobby pentru crearea unui cadru legal care să vină
în sprijinul reabilitării şi reintegrării sociale reale a
infractorilor
promovarea reformei în cadrul sistemului de justiţie
penală din România
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Incidenţa mai mare a problemelor de natură socială,
educaţională şi în rândul romilor, probleme care de foarte
multe ori generează comportamente antisociale, face ca
probabilitatea acestora de a apărea în postura de
beneficiari ai organizaţiei PFR să fie crescută.
De asemenea, experienţa organizaţiei Prison Fellowship
România în lucru cu tinerii cu comportament infracţional,
arată că un procent de 25% dintre tinerii cercetaţi de
poliţie pentru săvârşirea unor infracţiuni sau aflaţi în
detenţie au avut experienţa centrelor de plasament.
Astfel că, implicit, proiectele PFR ţintesc şi membrii
acestor grupuri vulnerabile, afectate de stereotipuri şi
prejudecăţi ce duc la discriminare şi care, la un moment
dat în viaţa lor , au intrat în conflict cu legea penală sau sau aflat în situaţii risc din acest punct de vedere. Pentru
mulţi dintre ei, limitarea drepturilor, inclusiv a drepturilor
omului şi chiar izolarea lor de societate pare îndreptăţită şi
un răspuns natural al comunităţii la acţiunile lor
Proiectele organizaţiei care se adresează acestor categorii
vulnerabile, în special copii şi tineri foşti instituţionalizaţi
şi/sau de etnie roma, răspund în primul rând uneia din
marile probleme cu care se confruntă aceştia i şi anume,
neacceptarea socială, posibilitatea reală de a accede
la un status valorizat pozitiv de către profesorii,
colegii de şcoală, vecinătate, comunitate în general.
Creşterea gradului de acceptanţă socială a comunităţii
faţă de aceste categorii depinde foarte mult de
competenţele lor educaţionale şi profesionale precum şi
de modul în care pot fi descoperite, stimulate şi dezvoltate
toate resursele interne ale beneficiarilor.
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1. Centrul rezidenţial pentru persoane fără adăpost
Tinerii care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie
a copilului, sunt asistaţi în cadrul Centrului Rezidenţial
pentru persoane fără adăpost al fundaţiei Prison
Fellowship România
Centrul rezidenţial oferă servicii sociale tinerilor foşti
beneficiari ai instituţiilor de ocrotire, orfani sau din familii
vulnerabile care nu au sau au posibilitate redusă de a se
integra în propria familie, nu au abilităţi şi resurse pentru
a duce o viaţă independentă, întâmpină dificultăţi în
relaţionarea cu mediul social, cu scopul de a facilita
integrarea socială şi profesională a acestora.
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Servicii oferite
-

Asistenţă socială - intervenţia asistentului social
vizează: evaluarea cazului, stabilirea nevoilor şi
problemelor cu care se confruntă tânărul, realizarea
planului de intervenţie sau spectrul de servicii
necesare, de comun acord cu beneficiarul, încheierea
contractului de prestare a serviciilor sociale şi de
responsabilitate reciprocă, medierea cu structurile
locale, susţinere pentru angajarea în muncă, asistenţă
în relaţiile cu colegii şi comunitate.

-

Asistenţă psihologică şi psihopedagogică evaluarea psihologică iniţială şi periodică, elaborarea
unui plan de intervenţie în funcţie problemele
psihologice identificate, învăţarea unor strategii de
rezolvare a problemelor, dobândirea unor abilităţi de
autocontrol, rezolvarea conflictelor de natură
emoţională, consiliere psihosocială şi profesională individuală şi de grup.

-

Asistenţă pedagogică - se adresează în special
beneficiarilor care nu au terminat 9 clase, cât şi
beneficiarilor care temporar nu sunt cuprinşi în
sistemul educativ.

-

Asistenţă profesională - atât de formarea
profesională, cât şi de recalificare. Dacă persoana are
deja o calificare (cu condiţia ca beneficiarul să
dorească) se mediază angajarea în muncă.

-

Asistenţă juridică - în scopul clarificării identităţii
beneficiarului, rezolvarea litigiilor legate de proprietatea
privată sau custodia copilului.

-

Activităţi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă
independentă - activităţi ce promovează şi sprijină
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pregătirea beneficiarilor pentru viaţa autonomă.
Fiecare activitate este centrată pe o anumită
deprindere de viaţă. Aceasta poate avea loc atât în
mediul centrului, cât şi în mediu deschis, favorizând
experienţa socială şi deschiderea către comunitate,
experimentarea, învăţarea prin acţiune. Activităţile sunt
structurate/semistructurate şi se realizează ţinând cont
de vârsta, nivelul de dezvoltare, opinia şi aspiraţiile
beneficiarului.
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Funcţiile Centrului
-

Funcţia de protecţie şi îngrijire - asigurându-se pază
şi securitate, cazare şi hrană;

-

Funcţia de educare-consiliere-orientare - tânărul
este învăţat deprinderi de viaţă independentă, planul
individual de protecţie pune în practică activităţile care
vizează ameliorarea sau rezolvarea stării de dificultate,
se organizează programe de consiliere psihosocială
individuală şi de grup. Consilierea juridică sprijină
tânărul să-şi cunoască drepturile/ îndatoririle sau să
primească îndrumări de specialitate, se organizează
activităţi colective pe teme educative de interes;

-

Funcţia de mediere - specialiştii centrului mediază
relaţia dintre beneficiar şi serviciile existente în
comunitate,
eventualii
angajatori,
instituţii de
învăţământ, personal medical, agenţiile de muncă,
direcţiile asistenţă socială, etc., asigurând utilizarea
maximală a potenţialului existent atât în localitate, cât
şi în afara ei;

-

Funcţia de monitorizare-evaluare - se realizează prin
evaluarea iniţială a cazului, care stă la baza întocmirii
Planului individual de intervenţie, şi prin reevaluări
periodice, pentru a se constata progresul înregistrat de
beneficiar ca urmare a includerii în programul
centrului.;

-

Funcţia de reintegrare socială şi profesională activităţi de educaţie, consiliere şi orientare care
favorizează dezvoltarea autonomiei tânărului şi
pregătirea acestuia pentru inserţia în comunitate, se
fac demersuri pentru găsirea unui loc de muncă, se
realizează anchete sociale şi vizite la familia sau
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rudele tânărului dacă acestea există, se intermediază
vizitarea tânărului în centru de către membrii familiei
sau rudelor, se organizează şedinţe de consiliere,
psihoterapie pentru membrii familiei. Se realizează de
asemenea activităţi care urmăresc schimbarea
mentalităţii comunităţii în legătură cu această categorie
de tineri, campanii de informare şi sensibilizare a
comunităţii în legătură cu problemele tinerilor.
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Principii care stau la baza activităţii Centrului
Consultanţă şi informare
Beneficiarii sunt informaţi referitor la serviciile oferite în
cadrul centrului, drepturile şi obligaţiile pe care le au.
Evaluarea nevoilor
Centrul oferă servicii în concordanţă cu nevoile evaluate
ale beneficiarilor, răspunzând aşteptărilor beneficiarilor
prin parametrii de calitate şi eficienţă.
Intervenţie individualizată
Serviciile oferite în cadrul centrului au la bază Planul de
intervenţie individualizat, care conţine activităţile specifice
desfăşurate pentru a răspunde nevoilor fiecărui beneficiar
în parte : de ordin medical, nevoi emoţionale, nevoi
determinate de apartenenţa la o anumită cultură, etnie,
religie, nevoi educaţionale, modul de relaţionare cu familia
şi comunitatea, etc.
Participarea
Beneficiarul este implicat în procesul de luare a deciziilor
referitor la activităţile de reintegrare în care este cuprins.
Autonomie şi independenţă
Centrul asigură menţinerea independenţei personale ale
beneficiarului, Pierderea autonomiei este considerată ca
sinonim al dependenţei, beneficiarul trebuie să fie
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responsabil în luarea deciziilor care privesc propria
persoană.
Şanse egale
Activitatea Centrului este liberă de orice discriminare
bazată pe rasă, sex, vârstă, handicap, abilitatea de a
vorbi, grad de şcolarizare, religie, orientare sexuală, etc.
Centrul are stabilită o politică de şanse egale şi se asigură
că aceasta este efectiv implementată, supravegheată şi
revizuită, prin acţiunile efective de prevenire a discriminării
(practica anti-discriminatorie).
Confidenţialitate
Personalul
centrului
păstrează
confidenţialitatea
informaţiilor şi datelor cu privire la beneficiari. Fiecare
specialist are obligaţia de a păstra secretul profesional,
fiind responsabil de prejudiciile cauzate de nerespectarea
acestei cerinţe de confidenţialitate. Confidenţialitatea nu
va fi păstrată în cazul în care există un risc pentru
beneficiar sau cei din jur ori se pot aduce îmbunătăţiri în
prestarea serviciilor sociale.
Deschidere către comunitate
Centrul nu este o structură închisă, ci un serviciu care face
parte din comunitate, care pregăteşte reintegrarea socială
a tânărului şi printr-o intervenţie la nivelul comunităţii astfel
încât imaginea acestei categorii de tineri vulnerabili să se
îmbunătăţească, reducându-se riscurile izolării şi
marginalizării.
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Dezvoltarea şi consolidarea abilităţilor şi
competenţelor de viaţă independentă
De aproximativ trei ani, cu sprijinul unui partener suedez,
s-a iniţiat un program care vizează desprinderea treptată a
tinerilor de suportul personalului din centru şi dobândirea
unui grad ridicat de autonomie.
Această etapă se desfăşoară pe o perioadă de maxim doi
ani, astfel:
1. Tinerii care au loc de muncă stabil, sunt mutaţi în
apartamente sociale a căror chirie este susţinută pe
o perioadă de un an de către fundaţie, tinerii
contribuind doar la costurile de întreţinere şi
autogospodărire.
2. În următorul an, tinerii contribuie la chiria
apartamentului cu jumătate din sumă, restul fiind
suportat de către fundaţie.
3. În final tinerii ajungând să se întreţină singuri.
Pe întreaga perioadă a programului, tinerii sunt
acompaniaţi şi monitorizaţi de un asistent social al
fundaţiei PFR.
Activităţile desfăşurate cu tinerii vizează responsabilizarea
acestora în asumarea rolului de actor al propriului destin şi
pe consolidarea abilităţilor şi competenţelor de viaţă
independentă. Pe lângă aceste activităţi cheie,
acompanierea psihologică şi consilierea individuală şi de
grup sprijină în continuare modelarea şi dezvoltarea
personalităţii tinerilor.
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Abilităţi de viaţă independentă pentru adolescenţi şi
copii cu nevoi speciale
În anul 2002-2004, fundaţia Prison Fellowship România,
cu sprijinul financiar al USAID, a derulat un proiect care a
avut ca şi grup ţintă copii instituţionalizaţi din judeţele Cluj
şi Bistriţa Năsăud.
Parteneri în proiect au fost cele două Direcţii Generale
Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Cluj şi
Bistriţa. Rolul celor două instituţii a fost de a facilita
selectarea beneficiarilor în proiect şi desfăşurarea
activităţilor.
Obiectivele proiectului:
Scăderea numărului de tineri aflaţi în instituţii de
ocrotire în Cluj şi Bistriţa
Formarea deprinderilor de viaţă necesare unui trai
independent, la copii instituţionalizaţi, beneficiari ai
proiectului
Profesionalizarea serviciilor de ocrotire a tinerilor
instituţionalizaţi în cele două judeţe
Creşterea şanselor tinerilor de absorbţie pe piaţa
forţei de muncă prin servicii de training vocaţional
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Rezultate:
90 de tineri au urmat şi finalizat cu succes
programul de formare a deprinderilor de viaţă
necesare unui trai independent , program derulat
pe parcursul proiectului
74 de tineri au fost calificaţi într-o meserie primind
diplome de absolvire recunoscute de Ministerul
Muncii şi Ministerul Educaţiei
74 de beneficiari au fost consiliaţi şi sprijiniţi în
vederea căutării unui loc de muncă
60 de beneficiari s-au angajat în muncă până la
finalizarea proiectului.
De asemenea, în cadrul acestui proiect, profesioniştii
fundaţiei au realizat un ghid practic "Abilităţi de viaţă
independentă pentru adolescenţi şi copii cu nevoi
speciale", care cuprinde suporturi de activităţi pentru
formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă
independentă.
Ghidul abordează teme care urmăresc atât dobândirea şi
cultivarea deprinderilor bazale (de autonomie personală)
cât şi a deprinderilor complexe (deprinderi de orientare în
comunitate, de relaţionare interpersonală, deprinderi de
comunicare, deprinderi vocaţionale, libertatea de a alege
între stiluri de viaţă diferite).
Ghidul a fost conceput în special pentru adolescenţii şi
tinerii care nu au beneficiat de un sistem şi de un conţinut
educaţional corespunzător, şi prin urmare, nu şi-au însuşit
la timp abilităţile pentru o viaţă independentă.
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2. Centrul de Zi pentru Integrarea Socială a Copiilor
Înfiinţarea centrului de zi , în anul 2002, a urmărit
includerea socială a unui grup de copii care sunt expuşi
unui dublu risc de discriminare şi marginalizare: o dată
celui care decurge din calitatea de copii care au comis
infracţiuni, iar în al doilea rând din faptul că au nevoi
sociale multiple.
Copii de la centru de zi (copii care au săvârşit infracţiuni
dar nu răspund penal) provin în cea mai mare parte din
familii sărace, monoparentale, în care există relaţii
conflictuale sau modele infracţionale şi aproape toţi dintre
cei care frecventează şcoala, au intrat în programul
Centrului de Zi cu rezultate slabe la învăţătură, repetenţie,
număr ridicat de absenţe. Prin raportare la populaţia
majoritară
etnic,
copiii
de
etnie
romă
sunt
suprareprezentaţi (46%). Se poate spune astfel că, pentru
marea parte a acestor copii, beneficiari ai activităţilor
Centrului de Zi, fenomenul discriminării şi excluderii
sociale este unul foarte prezent.
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Activităţile desfăşurate în Centrul de Zi se axează pe
stimularea şi dezvoltarea la copii a abilităţilor esenţiale
pentru adaptare socială:
consiliere psihosocială individuală şi de grup - în
vederea dezvoltării competenţei sociale;
terapia ocupaţională - dezvoltarea sentimentului
pozitiv faţă de muncă;
artterapie - manifestarea şi dezvoltarea creativităţii;
activităţile
pedagogice
performanţelor şcolare;

-

îmbunătăţirea

educaţie interculturală - asumarea şi valorizarea
propriei etnii.
activităţile de socializare şi implicare în comunitate urmăresc dezvoltarea sentimentului de apartenenţă
şi responsabilitate faţă de comunitatea din care fac
parte.
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Metodologie
Creşterea acceptanţei sociale
Demersul nostru vizează cu precădere creşterea
acceptanţei sociale a membrilor comunităţii faţă de
aceşti copii, atragerea comunităţii în sprijinirea procesului
de integrare socială a acestora, prin intermediul
activităţilor de voluntariat şi prin participare membrilor
comunităţii la toate acţiunile pe care copii le vor desfăşura
în comunitate.
Necesitatea asistării copiilor în dezvoltarea sentimentului
de acceptanţă socială prin implicarea lor în activităţi
creative şi de socializare, combinate cu programe de
consiliere individuală şi de grup pleacă de la premiza că
are şanse de integrare socială doar cel care se simte
nediscriminat şi acceptat social, pentru că numai atunci
când ştii că eşti acceptat şi recunoscut, te simţi în largul
tău.
La baza demersului nostru stă convingerea că, în cea mai
mare parte, neacceptanţa socială este o formă
concomitent o formă de ignoranţă a societăţii faţă de
individ şi o formă de invaliditate a individului faţă de
societate.
Acceptanţa socială reprezintă o formă de comunicare
autentică individ - societate, care funcţionează ca premisă
a integrării sociale.
O mare parte din comportamentele copiilor sunt
influenţate de modul în care ele au fost etichetate de către
adulţi, copilul interiorizează această etichetare în imaginea
despre sine şi se comportă în acord cu ea.
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Învăţarea socială şi emoţională
Studiile şi cercetările demonstrează că elementul cheie
pentru a atinge obiectivele unei bune integrări (atât
familiale, şcolare cât şi sociale) şi pentru a sprijini toţi
copiii să îşi atingă potenţialul maxim o reprezintă învăţarea
socială şi emoţională.
Învăţarea socială şi emoţională presupune dezvoltarea de
către copii a abilităţilor, atitudinilor şi valorilor necesare
înţelegerii şi rezolvării unor sarcini ca:
învăţarea cognitivă,
stabilirea de relaţii pozitive (relaţionarea),
adaptarea la cerinţele, necesităţile maturizării sociale
în condiţiile complexe ale societăţii din zilele noastre.
Indivizii învaţă în diferite moduri, învăţarea fiind influenţată
de diferiţi factori sociali şi emoţionali. Un copil frustrat,
marcat de mediul familial problematic în care trăieşte,
marcat de eşec şi cu povara unei etichete discriminatorii,
este un copil ale cărui abilităţi de învăţare socială şi
cognitivă sunt semnificant micşorate.
Factorii sociali şi emoţionali au influenţă majoră asupra
capacităţii copiilor de a-şi recunoaşte şi administra
propriile evoluţii, de a înţelege şi aprecia perspectivele
altora, de a stabili şi atinge obiective, de a identifica şi
rezolva probleme precum şi de a folosi o varietate de
abilităţi interpersonale.
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Dezvoltarea competenţei sociale şi emoţionale contribuie
la creşterea motivaţiei copiilor de a se comporta prosocial
precum şi a ataşamentului acestora faţă de mediul social
şi grupul care le oferă oportunitatea de a-şi valoriza
personalitatea, deprinderile şi abilităţile creative, lucrative,
de învăţare.
Sentimentul de ataşament faţă de grupul/mediul în
care se dezvoltă este asociat cu o rată scăzută a violenţei,
absenteismului/abandonului şcolar, implicarea în activităţi
infracţionale.
Dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziilor, de
comportament asertiv, de rezistenţă la presiunea socială,
îi ajută pe copii în evitare comportamentelor cu risc, ajută
copiii să-şi dezvolte relaţii sociale eficiente, ca de exemplu
să înveţe cum să lucreze în grup şi cum să-i înţeleagă pe
cei pe cei care provin din culturi diferite, cu experienţe
diferite, să manifeste interes şi respect faţă de alţii să se
comporte într-o manieră etică şi responsabilă.
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Exemple de activităţi
Activităţile de educaţie interculturală
Identitatea este inseparabilă de specificul cultural şi social
în care se formează.
În munca cu copii este important să se ia în considerare
contextul social şi cultural în care aceştia trăiesc şi
interacţionează, acordând atenţie şi prejudecăţilor pe care
societatea le are faţă de anumite grupuri sociale şi etnice.
Pentru a răspunde nevoilor specifice ale acestor grupuri
defavorizate/marginalizate educatorii în special, ca de
altfel întreaga comunitate, trebuie:
să
recunoască
inegalităţile
sociale
şi
să
conştientizeze problemele cu care se confruntă
grupurile respective,
să cunoască şi să respecte istoria culturală, valorile
şi
sistemul
de
convingeri
ale
diverselor
etnii/minorităţi;
să recunoască şi să reducă barierele în atingerea
scopurilor şi aspiraţiilor şcolare şi sociale ale
minorităţilor.
Este important prin urmare ca încă de mici, copiii să fie
învăţaţi să trateze toate persoanele cu respect, să se
creeze o legătură şi o acceptare necondiţionată între
diversele etnii.
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Programul de educaţie interculturală, vizează:
dezvoltarea la copii a deprinderilor legate de viaţa
într-o comunitate interetnică şi interculturală
(conştientizarea propriilor determinări culturale,
stereotipuri şi prejudecăţi, identificarea acestora la
ceilalţi);
formarea de atitudini cum ar fi respectul pentru
diversitatea culturală, pentru identitatea culturală
proprie şi a celorlalţi, refuzul discriminării şi
intoleranţei.
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Activitatea de educaţie interculturală cuprinde următoarele
subactivităţi
Grup de discuţii pe teme ca:
diversitatea culturală şi etnică;
identitatea culturală şi etnică;
discriminare;
toleranţă;
stereotipuri şi prejudecăţi cu privire la diversele etnii;
modalităţi de combatere a discriminării şi intoleranţei,
etc.
Învăţarea de cântece şi dansuri tradiţionale specifice
etniilor existente în centru de zi.
Teatru forum
Prin intermediul acestui instrument de intervenţie socială,
în cadrul unor spectacole prezentate la centru sau în
şcolile la care învaţă, copiii din cadrul centrului au
împărtăşit idei şi opinii cu privire la discriminarea cu care
se confruntă la şcoală şi în comunitate.
Copii au ilustrat diferite situaţii de discriminare pe care leau experimentat sau le-au observat în mediul şcolar sau la
nivelul comunităţii, implicând spectatorii în rezolvarea
acestei situaţii.
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Programul de educaţie interculturală contribuie la
aprecierea diversităţii inter culturale de către copii,
valorizarea copiilor de către membrii comunităţii, şi
dezvoltarea personală a copiilor prin creşterea imaginii de
sine - în special a copiilor de etnie roma.
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Program de consiliere de grup pentru dezvoltarea
competenţele sociale şi emoţionale
Programul de grup este axat pe următoarele tematici:
1. Cunoaşterea propriei persoane
2. Empatia
3. Luarea deciziilor cu responsabilitate
4. Eficienţa socială

1. Cunoaşterea propriei persoane
Identificarea ţi exprimarea propriilor emoţii şi
sentimente
Responsabilitate personală:
Recunoaşterea şi înţelegerea necesităţii de a se
angaja în comportamente prosociale
Recunoaşterea punctelor tari : Identificarea şi
valorificarea propriilor calităţi pozitive
2. Empatia
Preluarea perspectivei celorlalţi:
Identificarea şi înţelegerea gândurilor/ sentimentelor
celorlalţi
Acceptarea şi aprecierea diversităţii:
Înţelegerea aspectelor pozitive a le diversităţii
individuale şi culturale
Respectarea celorlalţi
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3. Luarea deciziilor cu responsabilitate
Managementul emoţiilor:
Monitorizarea şi reglarea sentimentelor şi emoţiilor în
aşa fel încât să-i ajute pe copii să se descurce în
situaţii de viaţă diferite
Analizarea situaţiilor:
Perceperea cu acurateţe a situaţiilor în care trebuie
luate decizii şi evaluarea factorilor care pot influenţa
răspunsul unui individ
Stabilirea scopurilor:
Stabilirea scopurilor şi implicarea în atingerea
acestora - scopuri prosociale pe termen scurt şi lung
Rezolvarea problemelor: Generarea, implementarea
şi evaluarea soluţiilor adecvate la problemele cu care
se confruntă
4. Eficienţa socială
Comunicare:
Folosirea abilităţilor verbale şi non-verbale pentru a se
exprima şi promovarea unor schimburi pozitive şi
eficiente cu alţii
Construirea relaţiilor:
Stabilirea
satisfacţii,

şi

menţinerea

unor

relaţii

care

aduc

Negociere:
Obţinerea unor soluţii convenabile pentru toate părţile
implicate într-o relaţie ţinând cont de nevoile tuturor
celor implicaţi
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Asertivitate:
Exprimarea eficientă a deciziilor de a nu se angaja în
comportamente antisociale
Căutarea ajutorului:
Identificarea
nevoii
de
a
apela
corespunzătoare de ajutor şi suport
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la

surse

3. Practici şi politici anti-discriminatorii în cadrul
organizaţiilor care oferă servicii sociale romilor din
Cluj Napoca
Proiectul, derulat în anul 2001, în parteneriat cu Direcţia
de Muncă şi Protecţie Socială a vizat acoperirea nevoilor
de formare în domeniul practicii anti-discriminatorii a
profesioniştilor din organizaţiile care oferă servicii sociale
romilor.
La nivel mai larg, proiectul a contribuit la implementarea în
cadrul organizaţiilor a unor practici anti-discriminatorii, prin
aceasta servind dezvoltării instituţionale şi comunitare,
organizaţiile care oferă servicii sociale devenind un model
de funcţionare pentru celelalte instituţii existente în Cluj
Napoca, o comunitate caracterizată de multiculturalism şi
diversitate.
Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat de
organizaţiile din Cluj Napoca care oferă servicii sociale
romilor, atât organizaţiile guvernamentale (7 instituţii) cât
şi cele neguvernamentale (6 fundaţii/asociaţii).
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În cadrul proiectului s-au desfăşurat un număr de 9
ateliere de lucru cu tema "Principii, valori, metode şi
tehnici ale practicii de tip antidiscriminatoriu cu
beneficiarii romi"
Participanţii au fost profesionişti (asistenţi sociali,
psihologi, sociologi, pedagogi, psihopedagogi etc.) care
lucrează în mod direct cu clienţii romi în cadrul
organizaţiilor vizate de proiect.
Au fost abordate subiecte care se referă la:
teoriile explicative ale discriminării pe criterii etnice;
principiile şi valorile practicii anti-discriminatorii;
metodele şi tehnicile practicii anti-discriminatorii
(angajarea clienţilor romi într-o relaţie de parteneriat
cu profesionistul, sprijinul oferit clienţilor romi pentru
a obţine control şi putere asupra propriilor vieţi,
"advocacy", acţiunea afirmativă);
rolul conştientizării de către practician a propriilor
prejudecăţi faţă de romi;
rolul colaborării cu ceilalţi colegi şi cu supervizorii în
eradicarea elementelor de discriminare din practica
fiecărui profesionist.
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Practici şi politici organizaţionale de tip
antidiscriminatoriu
În cadrul proiectului, a fost creat un grup de lucru
responsabil cu implementarea practicilor şi politicilor
organizaţionale de tip antidiscriminatoriu.
Principalele practici organizaţionale de tip
antidiscriminatoriu care se intenţionează a fi introduse în
organizaţiile cuprinse în proiect sunt următoarele:
•

•
•
•
•

•

inserarea explicită în declaraţiile de misiune ale
organizaţiilor a unor mesaje care să sublinieze
angajamentul organizaţiilor în vederea tratamentului
nediscriminatoriu a beneficiarilor în raport cu criteriul
originii etnice şi care să se bazeze pe politica şanselor
egale
realizarea unor evidenţe privitoare la originea etnică a
beneficiarilor
realizarea unei fişe de monitorizare a intervenţiilor
realizate cu beneficiarii romi
abordarea aspectelor legate de practica cu beneficiarii
romi în fiecare şedinţă pe echipe a profesioniştilor
crearea unor grupuri de dezvoltare responsabile cu
identificarea problemelor din practica cu beneficiarii
romi şi cu explorarea posibilelor soluţii la aceste
probleme
crearea unei strategii de preluare a perspectivei
beneficiarilor romi în planificarea şi furnizarea
serviciilor către aceştia
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PACHET INFORMATIV
REINTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR
CONDAMNATE PENAL CARE APARŢIN UNOR
GRUPURI VULNERABILE
IV
MODELE DE SERVICII SOCIALE ŞI CAMPANII DE
INFORMARE
- STANDARDE, METODOLOGII, PROCEDURI -

4.
CAMPANIE DE INFORMARE
"BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ"
PENTRU PERSOANELE CONDAMNATE PENAL
Reforma Justiţiei Penale
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Integrarea în activităţi de muncă a persoanelor care au
fost condamnate penal
Conform experţilor, integrarea în muncă a persoanelor
care au fost condamnate penal este unul dintre factorii
principali care contribuie la creşterea siguranţei
comunităţilor prin reducerea recidivei şi reintegrarea
socială. Prin integrarea în muncă sau alte activităţi în
comunitate, se exersează şi dezvolta abilităţi şi calificări
profesionale, roluri şi responsabilităţi familiale şi sociale.
Datele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) şi
Direcţiei de Probaţiune (DP) din cadrul Ministerului de
Justiţie arată că o mare parte dintre persoanele care
execută sentinţe penale nu au o calificare şi au nevoie de
facilitarea accesului la un nivel minim de educaţie care să
le permită obţinerea unei calificări. ANP şi DP au ca
obiectiv principal şi fac eforturi considerabile pentru
reintegrarea socială a persoanelor condamnate penal.
Astfel, persoanele aflate în detenţie, în primele 8 luni ale
anului 2008:
□ aproape 30% din cele peste 28.000
persoane aflate în detenţie au fost implicate
în activităţi de muncă în interiorul sau în
afara penitenciarului, sau au participat la
cursuri de calificare şi activităţi de
învăţământ
□ veniturile realizate de persoanele private de
libertate s-au ridicat la peste 15,5 mil. lei,
venituri care contribuie la îmbunătăţirea
condiţiilor de detenţie şi a programelor de
reeducare, venituri din care un procent de
266

30% revine persoanelor care au desfăşurat
munca pentru a fi folosiţi în interesul
personal, pentru familie sau la eliberarea din
penitenciar
În ce priveşte persoanele care execută sentinţe penale
sub supraveghere în comunitate:
□ aproape 8.000 de persoane în prezent, sunt
obligate să aibă o sursă legală de venit.
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Avantaje ale participării la muncă a persoanelor
condamnate penal
Dacă persoanelor condamnate li se oferă posibilitatea de
a se califica şi de a munci încă de la începutul executării
sentinţei, apar o serie de avantaje:
Avantaje pentru angajatori
□ În cazul angajării forţei de muncă din penitenciare,
serviciile de resurse umane au mai puţin de lucru
(selecţie de personal, plata impozitelor, administrarea cărţilor de muncă) şi deci costuri mai reduse.
Se poate asigura astfel un bun raport preţ / calitate
pentru forţa de muncă.
□ În cazul angajării forţei de muncă din penitenciare,
se realizează un bun control al costurilor: pentru că
nu sunt încheiate contracte de muncă ci se face un
contract cu penitenciarul pentru furnizare de forţă
de muncă, beneficiarul plăteşte o factură care
reprezintă contravaloarea exactă a orelor de muncă
prestate efectiv.
□ Forţa de muncă din penitenciare este sigură,
stabilă, continuă. Muncitorii sunt conştiincioşi, nu se
pune problema absenţei sau a părăsirii locului de
muncă înainte de încheierea programului, nu
sustrag materiale sau produse de la locul de
muncă.
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Avantaje pentru persoanele condamnate
Persoanele aflate în detenţie
□ Se perfecţionează, câştigă experienţă şi chiar bani
care le vor fi utili la liberare. Diplomele, certificatele
sau orice alte documente care atestă însuşirea unei
meserii, calificarea sau recalificarea profesională în
cursul executării pedepsei sunt recunoscute, în
condiţiile legii, de Ministerul Muncii Solidarităţii
Sociale şi Familiei sau de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării.
□ La liberare ştiu şi pot să facă gratuit diferite lucruri
utile familiei şi în gospodărie, (reparaţii electrice,
pus faianţă, etc.)
□ Faptul că lucrează pe timpul detenţiei poate fi o
recomandare pozitivă şi ar trebui să aibă un impact
pozitiv asupra încrederii comunităţii şi angajatorilor
la liberarea din penitenciar
□ La punctele de lucru exterioare penitenciarului,
deţinuţii:
o se pot acomoda cu viaţa în comunitate,
dobândind şi exersând abilităţi şi cunoştinţe
diferite de cele necesare supravieţuirii în
mediul penitenciar
o dobândesc experienţă şi cunoştinţe legate
de integrarea într-un loc de muncă şi de
relaţia cu angajatorul
o pot folosi telefonul mobil şi bani (numai
deţinuţii aflaţi în regimul deschis de detenţie)
□ Reducerea pedepsei privative de libertate
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Persoanele care execută sentinţe în comunitate
□ Se perfecţionează, câştigă experienţă şi bani care
le sunt utili pentru întreţinerea personală şi pentru
susţinerea familiei
□ Faptul că lucrează pe timpul executări pedepsei
este o recomandare pozitivă şi are un impact
pozitiv asupra încrederii comunităţii şi angajatorilor
în cazul încercării de a găsi un loc de muncă mai
bun
□ Prin implicarea în muncă exersează un stil de viaţă
non-infracţional, dobândesc şi practică abilităţi şi
cunoştinţe specifice unui comportament prosocial

Avantaje pentru penitenciar
□ O parte din veniturile realizate pot fi folosite de
penitenciar pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
detenţie şi a programelor de reintegrare socială
□ Personalul penitenciar are o satisfacţie crescută în
muncă
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Factori care
condamnate

favorizează

angajarea

persoanelor

Şansele ca persoanele condamnate penal să fie angajate
cresc dacă:
□ Persoanele condamnate penal răspund nevoilor
angajatorilor, în ce priveşte exigenţele legate de:
o Competenţa reală şi calificarea profesională
o Seriozitatea implicării în muncă (respectarea
programului, productivitate, etc.)
□ Persoana condamnată dovedeşte că are şi alte
calităţi persoanele apreciate de angajator (dorinţa
de a se integra, corectitudine, deschidere,
punctualitate, seriozitate, etc.)
□ Persoanele condamnate penal parcurg un proces
de recrutare şi selecţie organizat şi desfăşurat de
specialiştii în resurse umane. În acest fel se obţine
o credibilitate crescută în legătură cu măsura în
care persoana condamnată penal are calităţile
profesionale şi potenţialul personal potrivite pentru
ocuparea unei anumite poziţii
□ Există avantaje economice şi facilităţi fiscale pentru
angajatori
(altele
decât
productivitatea
şi
competenţa persoanelor condamnate): posibilitatea
de a accesa fonduri nerambursabile, reduceri de
taxe, salarii subvenţionate, etc.
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□ Muncitorii sunt supravegheaţi atent sau dacă
cineva (ex. instituţia penitenciară, probaţiunea,
serviciile sociale, ONG, în calitate de intermediari)
garantează pentru ei
□ Angajatorii conştientizează şi se implică în acţiuni
legate de responsabilitatea socială a firmelor
□ Se construiesc parteneriate între angajatori şi
instituţii ale sistemului de justiţie sau de protecţie
socială, parteneriate de natură a facilita exprimarea
responsabilităţii sociale a firmelor
□ Persoanele condamnate penal caută să se
angajeze în posturi pentru ocuparea cărora nu este
necesară prezentarea cazierului judiciar
□ Se realizează reabilitarea, iar faptele penale nu mai
apar înscrise în cazier. Reabilitarea judecătorească
presupune ca persoana care a fost condamnată
penal să aibă un loc de muncă sau o sursă legală
de venit, precum şi o bună conduită.
□ Sunt popularizate experienţe pozitive şi cazuri de
succes. În acest sens, trebuie menţionat că
materialele informative sunt utile dar sunt
considerate mai puţin eficiente decât întâlnirile sau
atelierele de lucru cu potenţiali angajatori
□ Sunt aduse argumente de natură economică (ex.
beneficii estimate în bani pentru comunitatea locală
şi angajatorii care facilitează reintegrarea socială a
foştilor infractori) şi sunt prezentate date statistice
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Campanie de informare
„Bursa locurilor de
condamnate penal

muncă”

pentru

persoanele

Informarea angajatorilor şi întâlnirile directe ale acestora
cu persoanele condamnate penal şi cu personalul
serviciilor sociale, al serviciilor de probaţiune şi unităţilor
penitenciare sunt factori importanţi în facilitarea asigurării
de şanse egale la angajare pentru persoanele care
execută o pedeapsă în comunitate sau care au încetat
executarea unei pedepse.
Pornind de la o astfel de premisă, Fundaţia Reforma
Justiţiei Penale (RJP) a organizat, în parteneriat cu
Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) şi Direcţia
de Probaţiune (DP) din Ministerul Justiţiei, două întâlniri
pilot între persoane condamnate penal şi potenţiali
angajatori - „burse ale locurilor de muncă pentru
persoanele condamnate penal".
Evaluările „burselor" locurilor de muncă organizate arată
că acţiuni de acest fel, însoţite de informarea şi selectarea
angajatorilor, dar şi de încurajarea persoanelor
condamnate să caute un loc de muncă sunt acţiuni care
au eficienţă în sensul facilitării integrării în muncă prin
identificarea unor locuri de muncă disponibile pentru
persoanele care au fost condamnate penal.
Experienţa întâlnirilor organizate a arătat că:
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-

persoanele private de libertate aflate în perioada de
pregătire pentru liberare pot beneficia în cea mai
mare măsură de o astfel de acţiune

-

mobilizarea participării persoanelor condamnate
sub supraveghere în comunitate este dificil de
realizat, datorită faptului că personalul de
probaţiune dispune de resurse şi de mijloace
limitate pentru a putea influenţa şi controla
activitatea persoanelor condamnate aflate în
supraveghere în comunitate

-

că este posibilă, realistă şi de dorit implicarea în
mai mare măsură a persoanelor private de libertate
în activităţi în comunitate. Reprezentanţii serviciilor
sociale din comunitate înţeleg necesitatea unor
astfel de activităţi şi sunt dispuşi să le susţină

-

informarea mass-media şi a angajatorilor se poate
face eficient atunci când la întâlnirile de informare
participă şi persoane condamnate penal care pot
relata aspecte concrete din experienţa lor de viaţă

-

desfăşurarea evenimentelor într-un mediu care
oferă siguranţă şi încredere creşte şansele de
formare a unor atitudini pozitive faţă de angajarea
în muncă, atât pentru angajatori, cât şi pentru
persoanele condamnate
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Printre factorii care au favorizat implicarea angajatorilor au
fost identificaţi:
-

relaţiile bune de colaborare stabilite între angajatori
şi penitenciare

-

experienţa angajatorilor în lucrul cu persoanele
condamnate penal

-

interesul angajatorilor în avantajele oferite de
munca persoanelor condamnate penal (în condiţiile
în care forţa de muncă în România în anumite
domenii este deficitară, angajatorii au apreciat
posibilitatea de a utiliza forţa de muncă din
penitenciare)

-

interesul angajatorilor pentru implicarea socială a
firmelor

Ţinând seama de rezultatele acestor activităţi, se desprind
următoarele recomandări:
-

iniţierea unor activităţi adresate angajatorilor şi
cultivarea unor relaţii de colaborare între serviciile
de probaţiune, serviciile sociale din comunitate,
ONG implicate în reintegrarea socială a foştilor
infractori şi potenţiali angajatori

-

dezvoltarea resurselor serviciilor de probaţiune şi a
măsurilor legale prin care acestea pot interveni
pentru a determină şi controla activitatea
persoanelor condamnate

-

o mai bună informare a angajatorilor în legătură cu
beneficiile şi costurile sociale şi economice ale
implicării în muncă a persoanelor condamnate
penal
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-

invitarea mass-media la acţiuni care au ca scop
informarea publicului larg

În continuare sunt prezentate câteva elemente utile în
organizare unor activităţi de tipul „burselor locurilor de
muncă pentru persoanele condamnate penal". În
elaborarea acestor recomandări am ne-am folosit şi de
standardele şi procedurile folosite de ANOFM pentru
organizarea burselor locurilor de muncă.
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Principii
□ promovarea şi apărarea drepturilor unei categorii
vulnerabile de populaţie (persoanele condamnate
penal aflate în căutarea unui loc de muncă)
□ asigurarea integrării şi incluziunii sociale, a
demnităţii umane şi accesului egal la bunuri şi
servicii publice
□ promovarea respectării prevederilor legale care
guvernează încadrarea în muncă
Scop
□ Identificarea unor oportunităţi pentru angajarea
persoanelor condamnate penal
□ Dezvoltarea abilităţilor persoanelor condamnate
penal în legătură cu găsirea unui loc de muncă
□ Informarea angajatorilor şi a mass-media în legătură cu beneficiile şi costurile economice şi sociale
ale angajării în muncă a persoanelor condamnate
penal
Beneficiari
□ Persoane private de libertate aflate în perioada de
pregătire pentru liberare
□ Persoane condamnate sub supraveghere în comunitate
Potenţiali parteneri
□ Agenţii pentru ocuparea forţei de muncă
□ ONG implicate în integrarea socială a grupurilor
vulnerabile
□ Penitenciare
□ Servicii de probaţiune
□ Servicii de asistenţă socială ale autorităţilor locale
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Activităţi
1. Planificarea
□ stabilirea programului şi a responsabilităţilor
2. Organizarea
□ identificarea surselor de finanţare
□ identificarea şi stabilirea spaţiului de desfăşurare, a
dotărilor şi materialelor necesare
□ invitare potenţiali angajatori
□ identificarea şi invitarea persoanelor condamnate
□ editarea materialului de informare pentru angajatori
şi mass-media
□ procurarea dotărilor şi materialelor necesare şi
amenajarea spaţiului
□ invitarea mass-media şi mediatizarea evenimentului
3. Desfăşurarea evenimentului
□ Informare pentru mass-media şi angajatori
□ Întâlnire între angajatori şi persoanele condamnate
□ Întâlniri ale reprezentanţilor mass-media cu
persoane condamnate, angajatori şi organizatori
4. Evaluarea rezultatelor
□ Distribuirea şi completarea
evaluare
□ Feed-back de la participanţi
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chestionarelor

de

Rezultate aşteptate
□ persoanele
condamnate
posibilitatea de a discuta
angajatorilor

participante
au
cu reprezentanţii

□ persoanele condamnate pot identifica potenţiale
locuri de muncă
□ angajatorii identifică posibilităţi de satisfacere a
nevoii lor de forţă de muncă
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METODOLOGIE
"BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ" PENTRU
PERSOANELE CONDAMNATE PENAL

Personal
□ Consilieri de probaţiune
□ Agenţi de pază din penitenciar
□ Personal al serviciilor de educaţie şi asistenţă
psihosocială din penitenciare
□ Alte persoane capabile să sprijine această activitate
(reprezentanţi
ai
agenţiilor
de
ocupare,
Inspectoratelor Şcolare, ONG, serviciilor de
asistenţă socială, etc.)
Locul de desfăşurare
□ Evenimentul poate avea loc în penitenciare sau în
comunitate.
□ Spaţiul trebuie să fie suficient pentru numărul de
participanţi şi să poată asigura condiţiile
corespunzătoare de securitate
□ Este recomandat ca atunci când participă şi
persoane aflate sub supraveghere în comunitate,
evenimentul să se desfăşoare în comunitate
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Dotarea necesară
□ mese de lucru
□ scaune pentru angajatori şi persoane în căutarea
unui loc de muncă
□ PC-uri, reţea, acces e-mail
□ imprimante şi fotocopiatoare,
□ televizor, video, retroproiector
□ rechizite curente
□ posibilităţi de stocare a informaţiilor şi dosarelor
□ sală de aşteptare, panouri de afişaj
□ spaţiu de protocol şi prezentare informaţii utile
angajatorilor şi persoanelor prezente
□ utilităţi pentru efecte personale
□ amenajări special concepute pentru accesul şi
deplasarea corespunzătoare a persoanelor cu
handicap
□ climat adecvat (temperatură, umiditate, lumino–
zitate, nivel de zgomot acceptabil)
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PLANIFICARE
"BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ" PENTRU
PERSOANELE CONDAMNATE PENAL
Succesiunea activităţilor
1. contactarea agenţilor economici prin vizite la sediul
acestora, telefonic sau prin fax, pentru depistarea
locurilor de muncă vacante, pentru a-i invita să
participe şi pentru a le oferi informaţii relevante
2. întocmirea listei cu domeniile de activitate în care
angajatorii s-au dovedit a fi interesaţi
3. invitaţii adresate persoanelor condamnate aflate în
căutarea unui loc de muncă din evidenţa serviciilor de
probaţiune şi a unităţilor penitenciare din zona în care
se desfăşoară evenimentul. Invitaţiile sunt adresate
personal sau în scris persoanelor care au manifestat
interes sau au calificări în domeniile menţionate de
angajatori.
4. pentru pregătirea participării la eveniment, persoanele
condamnate vor primi (pe lângă informaţii referitoare la
ora şi locul desfăşurării acţiunii), un model de CV şi
alte informaţii utile legate de modul de prezentare în
faţa reprezentanţilor firmelor ofertante.
5. întocmirea listei cu agenţii economici care au confirmat
participarea
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6. asigurarea cadrului de organizare cu facilităţi de
desfăşurare: birotică, personal specializat, distribuirea
chestionarelor către agenţii economici şi către
solicitanţii de locuri de muncă, materiale de informare
pentru angajatori şi mass-media, etc. (vezi şi dotarea
necesară)
7. chestionarele completate de către participanţi pot
urmări modelele ataşate
8. întocmirea şi afişarea vizibilă a prezentării fiecărei
firme participante (denumire, domeniu de activitate în
care caută forţă de muncă de muncă, meserii, nivel de
calificare)
9. mediatizarea evenimentului (presa scrisă, audio, video
atât la nivel naţional cât şi local) privind locul, data şi
modul de desfăşurare a bursei
10. întocmirea şi completarea listelor de participanţi
11. centralizarea de către organizatori a chestionarelor
completate de participanţi
12. convorbire directă între angajator şi persoana în
căutarea unui loc de muncă
13. evaluarea rezultatelor şi comunicarea acestora către
organizatori, parteneri şi mass-media
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Sarcini şi timpul necesar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Identificarea şi centralizarea datelor referitoare
la persoanele condamnate şi potenţiali
angajatori - permanent
Convorbiri
cu
angajatorii
şi
persoane
condamnate - permanent
Informarea şi invitarea persoanelor în căutarea
unui loc de muncă - 1 lună înainte de data
evenimentului
Editarea şi distribuirea invitaţiilor către agenţii
economici, către autorităţile publice locale şi
către reprezentanţi ai mass-media - 5 zile
Confirmarea participării agenţilor economici şi a
factorilor locali implicaţi în desfăşurarea
acesteia - 5 zile
Elaborarea unei liste cu agenţii economici
participanţi la bursă - 2 zile
Editarea unor materiale de informare (pliante,
mape, etc) - 3 zile
Identificarea spaţiului corespunzător - 1 lună
înainte de data de desfăşurare
Amenajarea spaţiului - 5 zile
Mediatizarea evenimentului: data, locul,
programul de desfăşurarea a bursei precum şi
unele informaţii referitoare la agenţii economici
participanţi - 1 lună
Deschiderea bursei şi desfăşurarea propriuzisă a evenimentului - 1 zi
Chestionarea participanţilor - pe durata
desfăşurării
Centralizarea rezultatelor primare - la
încheierea bursei
Transmiterea rezultatelor bursei şi mediatizarea
acestora - la încheierea bursei
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CHESTIONAR PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE
1. Date personale:
- Orasul, Judetul (sectorul) de domiciliu: ________________
- varsta: ________________________
- sex: M □, F □
2. Care sunt meseriile in care sunteti calificat?
________________________________________________________
3. Care este nivelul dumneavoastra de educatie? (incercuiti varianta corecta)
Gimnazial
Profesional
Liceal
Postliceal
Superior
4. Numarul de firme cu care ati discutat in cadrul acestei intalniri: ____
5. Numarul de firme care v-au spus ca ar avea un loc de munca potrivit pentru
dumneavoastra: ________
6. Aţi fost angajat vreodata cu carte de munca?

da

nu

7. Dacă răspunsul este nu, vă rog să arătaţi motivele (încercuiţi răspunsurile
care vi se par corecte)
a.
Veniturile sunt mai mici
b.
Angajatorii prefera sa va plateasca „la negru”
c.
Aveti cazier
d.
altele, care?
____________________________________________________
8. In prezent iesiti la munca?

da

nu

9. Daca in prezent iesiti la munca, in ce domeniu lucrati? (ex. constructii,
agricultura)
________________________________________________________
10. Dacă in prezent nu iesiti la munca, care este motivul?
______________________________________________________________
__________________________________________________
11. Care sunt pentru dumneavoastra avantajele muncii?
raspunsurile corecte)
a) reducerea pedepsei
b) veniturile realizate
c) învăţarea unei meserii
d) contactul cu mediul din afara penitenciarului
e) posibilitatea de angajare dupa liberare
f) altele, care?
_________________________________________________

(incercuiti

12. Aţi dori să adăugaţi ceva ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Vă mulţumesc !
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CHESTIONAR ANGAJATORI
1. Care sunt iniţialele denumirii firmei dvs. şi adresa de email ?
________________________________________________________
2. În ce an a fost înfiinţată ? ___________
3. Care este/sunt domeniul/domeniile de activitate în care activaţi?
(ex. Contrucţii, agricultură etc.)
________________________________________________________
4. Câţi angajaţi are firma/instituţia dvs.? (inclusiv cu jumătate de
normă sau personal contractual)
a. Între 1 – 10
b. Între 11-20
c. Între 21-40
d. Între 41-100
e. Peste 100
5. Aţi avut vreodată, angajaţi persoane aflate in executarea unei
sentinte penale?
da
nu
6. Aveţi în momentul de faţă angajaţi aflati in executarea unei sentinte
penale?
da
nu
7. Dacă aţi avut sau aveţi astfel de angajaţi, sunteţi mai degrabă
mulţumiţi sau mai degrabă nemulţumiţi de prestaţia lor?
Mai degrabă nemulţumit
Mai degrabă mulţumit
8. Dacă aţi avut şi nu mai aveţi astfel de angajaţi, care este motivul?
________________________________________________________
________________________________________________________
9. Dacă aţi avea un post vacant, aţi fi dispus să angajaţi o persoana
aflata in executarea unei sentinte penale, persoana care ar avea
abilităţile necesare?
Categoric da Mai degrabă da Mai debrabă nu Categoric nu
10. Dacă răspunsul este Mai degrabă nu sau Categoric nu, vă rog
să arătaţi motivele (încercuţi răspunsurile care vi se par corecte)
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nu vă permite legea
vi se pare că nu prezintă încredere
vă temeţi pentru integritatea fizică a dvs.
vă temeţi pentru integritatea fizică a celorlalţi angajaţi
vă temeţi pentru integritatea fizică a clienţilor
vă temeţi ca ceilalţi angajaţi să nu fie influenţaţi negativ de
către fostul deţinut
k.
vă temeţi să nu fure de la locul de muncă
l.
vă temeţi că nu ar avea abilităţile necesare
m.
sunteţi adeptul principiului “o dată infractor, totdeauna
infractor”
n.
vă temeţi pentru imaginea firmei
o.
nu vă încurajează legea.
p.
altele, care?
____________________________________________________
____________________________________________________
e.
f.
g.
h.
i.
j.

11. Dacă ar fi să angajaţi un fost deţinut, care dintre infracţiunile de
mai jos le consideraţi că ar conta cel mai puţin (ordonaţi infracţiunile
de la 1 la 14 unde 1 reprezintă “contează cel mai puţin pentru
angajare” şi 14 contează “cel mai mult pentru angajare”?
Notă
a. Lovire
b. Vătămare corporală
c. Şantaj
d. Viol
e. Incest
f. Tâlhărie
g. Gestiune frauduloasă

Notă
h. Înşelăciune
i. Distrugere
j. Dare sau luare de mită
k. Fals
l. Furt
m. Omor
n. Altele. Care?

12. Dacă aţi avea de ales între o persoana aflata in executarea unei
sentinte penale şi o persoană mai nepregătită dar fără cazier, pe care
aţi angaja-o?
1. Cu siguranţă persoana condamnata
2. Mai degrabă persoana condamnata
3. Mai degrabă persoana fără cazier
4. Cu siguranţă persoana fără cazier
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13. Dacă mai degraba sau cu siguranta persoana fara cazier, de ce ?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
14. Cunoaşteţi vreo măsură prin care statul încurajează angajatorii să
angajeze persoane aflate in executarea unei sentinte penale?
da
nu
15. Dacă da, care ?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
16. Ce v-ar putea stimula să angajaţi o persoana aflata in executarea
unei sentinte penale ?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
17. Cum ar trebui să fie persoana condamnata pentru a o angaja?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
18. Cum ar putea statul să vă sprijine pentru a angaja persoane aflate
in executarea unor sentinte penale?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
19. Aţi dori să adăugaţi ceva ?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Vă mulţumesc !
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PACHET INFORMATIV
REINTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR CARE
EXECUTĂ PEDEPSE PENALE ŞI APARŢIN UNOR
GRUPURI VULNERABILE
V
RECOMANDĂRI PENTRU STRATEGIE ŞI PRACTICĂ

1.
RECOMANDĂRI PENTRU PRACTICĂ ŞI PENTRU
ÎMBUNĂTĂŢIREA CADRULUI DE REGLEMENTARE
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FACILITAREA REINTEGRĂRII SOCIALE A
PERSOANELOR CONDAMNATE PENAL
Supravegherea în comunitate
□ Este important ca o condamnare în comunitate să
fie însoţită de obligaţii ale persoanei care a încălcat
legea (de a desfăşura o activitate, de a urma un
curs de calificare, de a participă la un program
antidrog, etc.) care pot creşte şansele de integrare
în muncă
□ Eliberarea condiţionată ar trebui să fie sub un
anumit control. Fiind în continuarea executării
pedepsei, ar putea să fie însoţită de restricţionarea
anumitor drepturi. Ar trebui ca la eliberarea
condiţionată, persoana să rămână sub control
judiciar şi să aibă anumite obligaţii: să nu consume
alcool, să se prezinte la serviciul de probaţiune, etc.
□ Este necesar un set de proceduri clar structurate şi
de instrumente de lucru specifice pentru a facilita
relaţia dintre serviciul de probaţiune şi AJOFM.
Calificarea profesională
□ Este necesar un sprijin susţinut pentru a asigura
accesul la educaţie (pentru completarea studiilor şi
obţinerea unei calificări) al persoanelor condamnate
penal. Aceste persoane au în general un nivel
redus de educaţie care nu le poate permite
obţinerea unei calificări profesionale.
□ Este nevoie de o iniţiativă legislativă pentru a putea
asigura accesul deţinuţilor cu pedepse lungi la
cursurile de calificare organizate de agenţiile
publice de ocupare. Este necesar ca persoanele
condamnate penal să aibă acces la posibilităţi de
calificare şi recalificare încă de la începutul
executării sentinţei ca şi pe tot parcursul acesteia,
pentru a-şi putea forma şi dezvolta abilităţi de
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muncă şi pentru a se putea implica în activităţi de
muncă pe timpul executării pedepsei.
□ O posibilă soluţie pentru calificarea deţinuţilor ar fi
identificarea unor firme interesate în a folosi deţinuţi
şi care sunt şi dispuse a plăti pentru cursurile de
calificare. Penitenciarul poate oferi spaţii pentru
desfăşurarea cursurilor, iar firmele pot asigura
locurile de practică.
□ Acordarea şi pentru persoanele care execută
sentinţa penală sub supraveghere în comunitate, a
unor avantaje similare cu cele oferite persoanelor
private de libertate care participă la cursuri şcolare
(persoanele private de libertate care urmează
cursuri şcolare primesc recompense de natură
financiară).
□ Probaţiunea ar trebui să încheie un protocol la nivel
naţional cu ANOFM pentru ca şi persoanele aflate
în supraveghere să beneficieze de cursuri de
calificare gratuite oferite prin ANOFM
Facilitarea accesului la muncă
□ Solicitarea cazierului la angajare este considerată
discriminatorie şi este nevoie de o schimbare
legislativă în acest sens
□ O recomandare din partea serviciului de probaţiune
ar putea ajuta persoana condamnată sub
supraveghere în comunitate în calificare sau
integrarea pe piaţa muncii
□ Oferta de forţă de muncă a penitenciarelor trebuie
să:
răspundă nevoilor/cerinţelor beneficiarului
precizeze numărul de persoane şi
calificarea
indice preţul (forţa de muncă specializată
costă mult mai mult)
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Pregătirea pentru liberare
□ Este nevoie a facilita în mai mare măsură accesul
persoanelor aflate în penitenciar la serviciile
disponibile în comunitate, participarea persoanelor
private de libertate la activităţi diverse în
comunitate, ca şi proiectele reprezentanţilor
comunităţii intenţionate a fi desfăşurate în
penitenciare pentru
reintegrarea socială a
persoanelor private de libertate.
□ Asistenţa socială din comunitate ar trebui să ia
legătura cu persoanele care urmează a se libera
pentru
a
elabora
planuri
de
intervenţie
individualizate.
□ Ar fi utilă o recomandare din partea penitenciarului
către un potenţial angajator interesat să ofere un
loc de muncă persoanei anterior aflate în detenţie.
□ Ar fi necesar un protocol de colaborare între
direcţiile de asistenţă socială, penitenciare şi
agenţiile de ocupare a forţei de muncă, astfel încât
penitenciarele să informeze comunitatea când se
eliberează o persoană din penitenciar şi această
persoană să poată fi pregătită înainte de eliberare
în funcţie şi de resursele existente în comunitatea
în care vrea să meargă.
Liberarea condiţionată
□ În luarea deciziei de liberare condiţionată a unei
persoane din penitenciar, judecătorul trebuie să
aibă în vedere dacă persoana respectivă a muncit,
dacă a participat la programe de formare, dar şi
dacă este disponibil în comunitate suportul social
necesar reintegrării sociale. În acest scop, criteriile
de eliberare condiţionată trebuie extinse şi
clarificate, fiind nevoie de o reglementare mai clară
în lege pentru rolul judecătorului delegat cu
executarea sentinţelor privative de libertate în
penitenciar.
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Asistenţa post-detenţie
□ Este nevoie de adăpost pentru persoanele eliberate
din penitenciar, care nu dispun de o locuinţă, pentru
a putea începe o intervenţie.
□ Pentru a putea face faţă problemelor cu care se
confruntă, astfel încât ele să nu se agraveze,
persoanele eliberate din penitenciar au nevoie de
consiliere socială şi psihologică.
□ Posibile modalităţi de asistare imediat după
eliberare a persoanelor anterior aflate în detenţie:
o Tichete sociale (distribuite de poliţie sau
serviciile sociale) către magazinul local
o Un venit garantat
o Acces la cantina socială
o Adăpost sau bani pentru chirie (cu condiţia
de a avea un loc de muncă)
Campanii de promovare
□ Dezvoltarea unor relaţii bune cu mass-media
□ Promovarea unei imagini pozitive a persoanelor
condamnate penal
□ Este nevoie de o campanie de informare în legătură
cu avantajele economice şi sociale ale angajării
persoanelor care au fost condamnate penal
□ Organizarea de întâlniri cu parlamentari pe teme de
politică socială şi penală
□ Organizarea de întâlniri cu presa pe teme
referitoare la reintegrarea socială a persoanelor
condamnate penal
□ Asigurarea continuităţii campaniilor de informare şi
promovare
□ Dezvoltarea de bune relaţii personale în
comunitate. „Cea mai bună publicitate o fac cei cu
care ai lucrat"
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INTEGRAREA ÎN ACTIVITĂŢI DE MUNCĂ
A PERSOANELOR CARE AU FOST CONDAMNATE
PENAL
Pornind de la de informaţia generată în cadrul unui proces
de consultare iniţiat de Fundaţia Reforma Justiţiei Penale
şi în care au fost implicaţi reprezentanţi ai societăţii civile
şi autorităţi publice locale şi centrale cu responsabilităţi în
reintegrarea socială a grupurilor vulnerabile, au fost
elaborate o serie de recomandări referitoare la proceduri
de colaborare şi practici considerate a fi eficiente în
promovarea accesului la muncă al persoanelor care au
fost condamnate penal, precum şi propuneri pentru
îmbunătăţirea cadrului de reglementare în acest domeniu.
Aceste recomandări au fost considerate ca necesare
ţinând seama de faptul că integrarea în muncă este unul
dintre factorii principali care contribuie la reintegrarea
socială şi prevenirea recidivei persoanelor care au fost
condamnate penal.
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I. Colaborarea interinstituţională pentru integrarea în
muncă a membrilor grupurilor vulnerabile care au fost
condamnaţi penal
1. Este necesar ca serviciile sociale publice sau private,
precum şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă să
solicite unităţilor penitenciare şi serviciilor de probaţiune
date referitoare la persoanele condamnate penal în
vederea sprijinirii reintegrării sociale.
Unităţile penitenciare nu dispun, în prezent, de resursele
umane şi materiale necesare pentru a comunica serviciilor
sociale din comunitate, date despre situaţia persoanelor
ce urmează să fie eliberate.
Unităţile penitenciare şi serviciile de probaţiune pot totuşi
să îndrume persoanele condamnate către serviciile
sociale şi de ocupare din comunitate pentru a beneficia de
ajutorul pe care acestea îl pot oferi. Astfel, în cadrul
programului de pregătire pentru liberare, persoanele care
urmează să se libereze din penitenciare sunt informate de
catre personalul Serviciului de Reintegrare Socială şi de
către un reprezentant al Serviciului de Probaţiune, despre
posibilitatea şi de modalitatea de a accesa reţeaua de
suport comunitar.
2. Unităţile penitenciare pot pune la dispoziţia serviciilor de
asistenţă socială şi ocupare a forţei de muncă din
comunitate la cerere, date referitoare la persoanele care
urmează a se libera, în vederea susţinerii pentru
reintegrarea socială şi permit comunicarea dintre persoanele
private de libertate şi serviciile sociale din comunitate.
Serviciile sociale la nivel de comunităţi locale nu acordă o
asistenţă specifică persoanelor condamnate penal. Pe de
altă parte, unităţile penitenciare nu au atribuţii în asistarea
persoanelor după ce sunt eliberate din penitenciare. Astfel,
asistenţa oferită pe timpul detenţiei nu este continuată la
acelaşi nivel în comunitate şi după liberare, ceea ce creşte
riscul de recidivă.
Deşi serviciile de probaţiune nu mai au în prezent atribuţii în
sprijinirea reintegrării sociale a persoanelor care au executat
o pedeapsă penală, serviciile de asistenţă socială şi cele de
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ocupare a forţei de muncă au exprimat necesitatea de a
beneficia de expertiza serviciilor de probaţiune.
3. Serviciile de probaţiune comunică serviciilor sociale din
comunitate cazurile persoanelor aflate sub supraveghere
care au nevoie de sprijin în reintegrarea socială şi dau
persoanelor condamnate informaţii referitoare la serviciile
sociale pe care le pot accesa.
Proiectul a arătat necesitatea ca serviciile de probaţiune
să colaboreze cu alte servicii sociale şi cu cele de ocupare
a forţei de muncă din comunitate. În prezent această
colaborare este destul de redusă din cauza resurselor
limitate ale serviciilor de probaţiune şi din cauza faptului
că serviciile sociale de la nivelul comunităţilor locale nu
acordă asistenţă specifică persoanelor condamnate penal
(ex. nu există centre de asistenţă post-detenţie).
Serviciile sociale din comunitate au nevoie de expertiză în
lucrul cu persoanele care au fost condamnate penal.
4. Judecătorii sunt încurajaţi să folosească posibilitatea
de individualizare a executării pedepsei sub supraveghere
în comunitate cu obligarea persoanei condamnate de a
participa la activităţi specifice care să faciliteze
reintegrarea socială: programe de educaţie, calificare,
terapie, consiliere, munca în folosul comunităţii, etc.
Impunerea executării pedepsei sub supraveghere în
comunitate fără obligarea persoanei de a desfăşura o
activitate, reduce posibilitatea serviciilor de probaţiune de
a controla eficient şi de a contribui semnificativ la
reintegrarea socială a persoanei condamnate.
5. Serviciile de probaţiune şi unităţile penitenciare,
serviciile sociale şi agenţiile de ocupare a forţei de muncă
asigură informarea angajatorilor în legătură cu integrarea
în muncă a persoanelor condamnate penal.
Astfel de activităţi se pot realiza în cadrul unui parteneriat
public-privat care să asigure pregătirea specifică a
personalului firmelor.
Angajatorii au menţionat importanţa, pe lângă distribuirea
de materiale informative, şi a întâlnirilor directe cu
specialişti în domeniul reintegrării sociale a foştilor
296

infractori (reprezentanţi ai serviciilor sociale, serviciilor de
probaţiune, serviciilor de educaţie şi asistenţă psihosocială
din penitenciare, sau ai ONG care lucrează în domeniu).
Astfel, personalul şi conducerea firmelor
poate să
cunoască mai bine:
□ importanţa socială a angajării persoanelor
condamnate,
□ eforturile făcute de acestea şi de instituţiile
respective pentru reintegrarea socială,
□ riscurile percepute în legătură cu siguranţa la locul
de muncă şi felul în care acestea pot fi reduse.
Cunoaşterea unor astfel de aspecte creşte încrederea
angajatorilor în fezabilitatea integrării persoanelor care au
fost condamnate şi facilitează integrarea mai uşoară în
muncă a acestor persoane.
Evaluările activităţilor de promovare desfăşurate prin proiect
au arătat că informarea angajatorilor şi întâlnirile directe cu
persoanele condamnate penal şi cu personalul serviciilor
sociale, al serviciilor de probaţiune şi al unităţilor penitenciare sunt factori importanţi în facilitarea asigurării de şanse
egale la angajare pentru persoanele care execută o
pedeapsă în comunitate sau care au încetat executarea unei
pedepse.
6. Agenţiile de ocupare a forţei de muncă comunică
unităţilor penitenciare şi serviciilor de probaţiune locurile de
muncă disponibile.
Serviciile de probaţiune şi unităţile penitenciare comunică
locurile de muncă persoanelor aflate în supraveghere sau
care se pregătesc pentru liberare şi care se află în căutarea
unui loc de muncă.
7. Serviciile de probaţiune, unităţile penitenciare, ONG,
serviciile sociale la nivel local şi agenţiile de ocupare a forţei
de muncă colaborează pentru organizarea periodică de
„burse ale locurilor de muncă pentru persoane condamnate
penal". Asemenea burse se organizează deja de către unele
penitenciare, cu mentiunea ca au o frecvenţă, totuşi, destul
de redusă.
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Acţiuni de tipul burselor locurilor de muncă, însoţite de
informarea şi selectarea angajatorilor şi a persoanelor
condamnate (astfel încât calificările şi educaţia solicitate de
angajatori să fie la nivelul calificărilor şi educaţiei persoanelor
condamnate care participă), dar şi de încurajarea
persoanelor condamnate să caute un loc de muncă sunt
eficiente în facilitarea integrării în muncă.
8. Unităţile penitenciare şi serviciile de probaţiune întreţin
legături cu potenţiali angajatori (prin activităţi de informare şi
colaborarea cu agenţiile de ocupare a forţei de muncă) şi
sprijină persoanele condamnate în obţinerea documentelor
necesare în procesul de angajare în muncă.
9. Încurajarea implicării potenţialilor angajatori în formarea
profesională a persoanelor condamnate penal astfel încât
calificările oferite în penitenciare să răspundă mai bine
cerinţelor pieţei muncii.
Unităţile penitenciare pot oferi spaţii pentru desfăşurarea
cursurilor şi chiar pentru organizarea atelierelor de practică.
Angajatorii care participă în astfel de programe de calificare
pot oferi facilităţi pentru practică, personal pentru instruire,
pot beneficia de forţa de muncă specializată şi pot oferi
persoanelor condamnate suport material pe timpul detenţiei
şi un loc de muncă în continuarea activităţii pe care au
desfăşurat-o pe timpul detenţiei.
10. Găsirea unor modalităţi pentru implicarea angajatorilor în
mai mare măsură în selectarea forţei de muncă din
penitenciare, pentru:
□ a avea un mai bun control asupra calităţii muncii
□ a asigura o mai eficientă motivare a muncitorilor
11. Organizarea cadrul unui parteneriat public-privat a
unor întâlniri, grupuri de lucru la nivel local la care să
participe reprezentanţi ai serviciilor de probaţiune,
unităţilor penitenciare, agenţiilor publice de ocupare, ONG
pentru a facilita comunicarea şi cooperarea în situaţii
concrete, ca şi pentru a genera propuneri de îmbunătăţire
a metodelor de lucru şi a cadrului legislativ.
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II. Practici eficiente pentru integrarea în muncă a
membrilor grupurilor vulnerabile care au fost
condamnaţi penal
1. Sesiunile de informare a angajatorilor şi mass-media pot
avea un impact mai mare dacă asigură şi participarea
persoanelor condamnate.
Prezenţa persoanelor condamnate
□ contribuie la un interes crescut din partea mass-media
□ constituie un sprijin real în asigurarea unei informări
convingătoare a angajatorilor participanţi
2. Ca practici eficiente pentru integrarea într-un loc de muncă şi
în echipa de lucru a foştilor deţinuţi menţionăm:
□
păstrarea confidenţialităţii astfel încât doar
personalul departamentului de resurse umane şi
conducerea firmei să aibă cunoştinţă de faptul că
persoana respectivă a fost anterior în detenţie.
□
angajarea persoanelor care au lucrat în firma
respectivă şi pe timpul detenţiei şi care sunt bine
cunoscute şi au câştigat încrederea colegilor
Observăm că experienţa de lucru cu o anumită persoană şi
cunoaşterea acesteia de către angajator încă din timpul
detenţiei, sunt factori de natură a reduce riscul perceput al
infracţionalităţii la locul de muncă.
3. Dezvoltarea serviciilor de asistenţă post-penală oferite la
nivel de comunitate:
□
constituirea de servicii şi centre de asistenţă post
detenţie
□
specializarea
personalului
în
lucrul
cu
persoanele care au fost condamnate penal
Serviciile sociale sau serviciile de probaţiune trebuie să dispună
cel puţin de un nivel minim de resursele materiale care să
asigure un sprijin eficient pentru reintegrarea în societate a
persoanelor condamnate.
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4. Angajatorii cu experienţă în lucrul cu persoanele condamnate
penal au prezentat ca model de bună practică angajarea foştilor
deţinuţi care au lucrat la angajatorii respectivi pe timpul
detenţiei.
În astfel de cazuri este utilă iniţiativa angajatorilor de a ajuta
persoana liberată din penitenciar cu obţinerea actelor de
identitate necesare (şi a altor documente pe care trebuie să le
aibă la angajare), cazare temporară şi chiar cu un ajutor în bani
pe perioada de tranziţie de 1 lună până la primul salariu.
Astfel de soluţii pot fi uşor de aplicat în situaţiile în care
angajatorul cunoaşte persoana şi chiar a lucrat cu ea pe timpul
detenţiei.
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III. Propuneri pentru cadrul de reglementare referitor
la integrarea în muncă a membrilor grupurilor
vulnerabile care au fost condamnaţi penal
1. Asigurarea dreptului la vechime în muncă şi la pensie pentru
persoanele private de libertate care lucrează
2. Acordarea unor reduceri de impozite pentru firmele care
angajează persoane condamnate penal
Angajatorii care angajează persoane condamnate penal ar
trebui să aibă acces la avantaje similare cu cele oferite în
prezent pentru angajarea persoanelor cu handicap sau a
absolvenţilor.
3. Solicitarea cazierului la angajare este considerată
discriminatorie şi este nevoie de o schimbare legislativă
4. Reglementare mai clară în lege pentru rolul judecătorului
delegat cu executarea sentinţelor privative de libertate în
penitenciar.
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RECOMANDĂRI PRIVIND DIRECŢII STRATEGICE DE
POLITICĂ SOCIALĂ PENTRU ASIGURAREA
TRATAMENTULUI EGAL ŞI A RESPECTĂRII
DEMNITĂŢII UMANE A COPIILOR AFLAŢI ÎN
CONFLICT CU LEGEA PENALĂ
Ioana Nedelcu
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Proiectul de strategie şi de promovare a drepturilor copilului se
înscrie în contextul socio-cultural şi legislativ vizând
implementarea efectivă şi necondiţionată a ansamblului
prerogativelor recunoscute ale copilului, în toate locurile de
viaţă şi de socializare ale acestuia.
Principiile care ghidează implementarea acestui proiect se
aliniază perfect standardelor internaţionale şi vin să
amintească, respectiv să completeze, ceea ce s-a stabilit deja
prin legea 272/2004.
Prin elaborarea unui astfel de proiect, autorităţile naţionale
marchează şi îşi întăresc angajamentul politic ferm de
schimbare a situaţiei copiilor români şi a familiilor acestora.
Dificultăţi întâlnite în practica profesională
Amintim aici câteva din problematicile identificate de autorităţile
naţionale în cadrul proiectului de strategie, calificate ca fiind
„constrângeri":
• activitatea de descoperire şi de semnalare a cazurilor de
maltratare este perfectibilă din aceleaşi motive ca şi
monitorizarea educativă şi socială a copiilor, ceea ce ridică
întrebări globale privind modalităţile de evaluare şi de
preluare a victimelor violenţei;
• legătura cu sfera prevenţiei;
• absenţa metodologiei în materie de activitate interdisciplinară;
• managementul la nivelul judeţelor şi serviciilor comunale;
• problema formării şi a recrutării personalului
• problematica fundamentală a regulilor deontologice şi
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penale care determină
intervenienţilor

în

special

responsabilitatea

Recomandări
Pentru dezvoltarea în continuare a politicilor naţionale în
domeniul promovării şi protecţiei drepturilor copilului, trebuie
stabilite noi practici şi dispozitive, construite într-o perspectivă
concertată, fondată pe cunoaşterea reciprocă, identitatea
profesională a fiecăruia dar şi pe articularea interinstituţională.
O trecere rapidă şi schematică în revistă a câtorva dintre temele
de interes ar arăta astfel:
1. O clarificare a rolurilor, sferei de competenţă şi a
limitelor fiecărui actor implicat: adoptarea schemelor
interinstituţionale (între judeţe, comunele rin raza de
competenţă şi diferite sectoare de activitate, cum ar fi
Sănătatea, Educaţia, Justiţia) şi convenţiile de
parteneriat cu sectorul privat.
2. Stabilirea instrumentelor şi metodelor comune de lucru:
protocoale de acord, grile de analiză şi de semnalare,
definirea unui limbaj comun asupra a ceea ce se
înţelege prin "raport" sau semnalare şi criteriile care să
permită un adevărat demers preventiv de reperare a
factorilor de fragilitate şi de risc pentru copil şi mediul
său familial şi determinarea naturii deciziilor şi procedurii
de sesizare, lista actualizată a interlocutorilor după
domeniul de activitate (ţinând cont mai ales de marile
schimbări), păstrarea secretului profesional, etc.
3. Înfiinţarea de centre de resurse pluriparteneriale însărcinate în special cu furnizarea instrumentelor şi a
cunoştinţelor în vederea elaborării instrumentelor de
muncă şi evaluare, de colectare şi analiză a datelor cu
privire la violenţă sub cele trei aspecte (protecţie,
reprimare, prevenţie), realizarea de formări continue
intersectoriale şi reuniuni tematice diverse, oferind prin
acestea un prilej de întâlniri, informări, respectiv de
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sprijin pentru profesioniştii din anumite judeţe, de
exemplu.
4. Realizarea unei îngrijiri în reţea a copiilor şi/sau familiilor
în dificultate permite, pe de o parte, o abordare în
ansamblu a problemelor cu care se confruntă, fără ca
acestea să fie clasificate pe categorii.
5. Adoptarea unei veritabile politici de resurse umane. În
acest context, ţinând cont de intervenţia importantă în
special din partea ONG-urilor şi a personalului
necalificat şi de încredinţarea unor noi misiuni în urma
descentralizării, este necesar să se procedeze la o
formare oficială sau chiar la o readaptare a personalului
în activitate de mai mulţi ani şi totuşi puţin familiarizat cu
noile principii stabilite de legea 272/2004. Accentul ar
trebui să se pună în special pe mediul rural.
6. Dezvoltarea de acţiuni dintre cele mai pertinente pentru
a crea o cultură şi practici comune în jurul drepturilor
copilului. Aceasta implică, înainte de toate, dezvoltarea,
pe lângă o politică naţională de formare profesională, şi
a unei politici naţionale în materie de sensibilizare a
marelui public, în special în mediile de socializare ale
copilului şi în toate zonele geografice, mai ales în cele
defavorizate. Însuşirea obligatorie a textelor legislative şi
reglementare vizează ansamblul societăţii româneşti:
factorii de decizie, profesioniştii din protecţia copilului,
reprezentanţii autorităţilor implicate în educaţia copiilor,
societatea civilă în general, precum şi părinţii şi copiii.
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