
Programul de asistenţă a persoanelor temporar private 
de libertate 

 
DE CE? Dupã 90, când sistemul penitenciar s-a deschis foarte mult în sensul cã instituţia 
poate fi vizitatã de organizaţii pentru drepturile omului, organizaţii umanitare, 
reprezentanţi ai cultelor, etc., sistemul a cerut ajutorul altor instituţii sau organizaţii 
pentru rezolvarea unor nevoi interne: lipsa de medicamente, cazarmament, sãpun, 
detergent, spaţiu de cazare. 
 

 Observãm cã toate aceste nevoi au un singur rãspuns: banii. Pe de altã parte, odatã cu 
deschiderea cãtre societate, s-a pus problema cã în puşcãriile din România nu sunt 
respectate drepturile omului şi astfel instituţia a devenit obiectul monitorizãrii din partea 
diverselor organisme abilitate. Contextul în care activitãţile se desfãşoarã sunt acelea ale 
unei tranziţii delicate a sistemului de la statutul de instrument de reprimare al statului faţã 
de cetãţeni, la statutul de sistem în folosul societãţii a cãrui funcţie în prezent nu este 
foarte bine definitã. Cel puţin aceasta este concluzia noastrã ca organizaţie a drepturilor 
omului care lucreazã în sistem de 5 ani. 
  
A respecta drepturile unui om care a decãzut din o parte din drepturile sale este o 
chestiune dificilã. Mai existã şi un alt aspect: dacã pedeapsa constã în pierderea libertãţii 
sau în tratamente degradante în închisoare. Poate cã cetãţeanul obişnuit aflat în stare de 
libertate nu are imaginea realã despre ceea ce înseamnã pedeapsa cu închisoarea. 
Reprezentarea puşcãriei în zilele noastre în general este domintã de imaginea gratiilor, a 
camerelor de deţinere care vãzute "în vizitã" seamãnã cu camere de spital, cu excepţia 
culorii sau cu camerele de cazarmã cu excepţia vizorului de la uşã. A doua dominantã 
este cea a violului homosexual şi a bãtãilor. Dar viaţa de puşcãrie realã se aflã în spaţiul 
foarte mare dintre aceste douã extreme, ea este fãcutã din nevoia de a sta cu cineva de 
vorbã, nevoia de a da un telefon, de a vorbi cu cineva din afarã, nevoia de a merge în 
afara celulei un anumit timp pe zi, medicul, vizita, ieşitul la muncã, ieşitul la bisericã. 
Viaţa socialã a individului nu se întrerupe în puşcãrie ci continuã sub o altã formã. O 
formã în care niciuna din nevoile normle ale omului nu se poate satisface fãrã sã fie 
gardianul de faţã sau fãrã ca acesta sã aibã dreptul sã fie de faţã oricând. Pentru orice 
mişcare în penitenciar, de la o camerã la alta, de la o secţie la alta, la medic, la club, la 
vizitã, la telefon, deţinutul trebuie sã fie însoţit de un subofiţer supraveghetor. Acesta este 
punctul sensibil al întregii vieţi de puşcãrie. Teoretic, subofiţerul este paznicul 
deţinutului, într-o poziţie de putere. În realitate, el trebuie sã supravegheze orice mişcare 
a deţinutului. Atunci când deţinutul bate în uşã pentru cã are nevoie de ceva, 
supraveghetorul trebuie sã se ducã sã vadã despre ce este vorba. Pe o secţie de 200 sau 
300 de oameni cu doar 3 sau 4 supraveghetori e simplu ca supraveghetorii sã devinã 
"victimele" deţinuţilor. Deţinuţii se pot folosi de acest "trebuie sã rãspundã" şi sã îl facã 
pe subofiţer sã se simtã un servitor. Bineînţeles cã existã soluţia simplã în care subofiţerul 
nu mai rãspunde şi deţinutul poate sã batã în uşã pânã se plictiseşte şi mai existã soluţia 
ca deţinutul sã gãseascã alte cãi de a-l convinge pe supraveghetor sã vinã când este 
chemat. Aici este punctul în care intrã în joc psihologii, asistenţii sociali, o parte din 



jurişti, în general toţi oamenii care luptã pentru respetarea drepturilor omului. Teoria 
spune şi practica aratã cã un regim dur de penitenciar este sursa creşterii agresivitãţii 
infractorilor, a celor care au fost supuşi la acest tratament.  
  
În prezent în penitenciare nu se duce o politicã de duritate intenţionatã a tratamentului dar 
este de la sine înţeleasã duritatea care vine ca o consecinţã a trecutului şi a condiţiilor 
actuale. Suntem prea sãraci ca sã ne permitem sã producem infractori. Trebuie însã 
discutat deschis, clar şi cu multe persoane care au cunoştinţã de problemã şi definit ce 
vrem de la puşcãrie. Vrem ca ea sã fie o fabricã de hoţi, o lãsãm aşa cum e. Vrem sã 
contribuie la scãderea infracţionalitãţii, probabil cã trebuie sã gãsim cãi de a schimba 
sistemul folosindu-ne şi de experienţa altora. 
  
  
  
SCOP 
  
Resocializarea deţinuţilor şi monitorizarea respectãrii drepturilor omului ca parte a 
resocializãrii. 
  
  
  
OBIECTIVE 
  
-crearea de programe de suport pentru reintegrarea socialã dupã detenţie; 
-crearea de programe de reeducare în penitenciare; 
-pregãtirea complementarã a cadrelor. 
ARII DE PROBLEME 
  
COLABORATORII EXTERNI 
  
Prin colaboratori externi înţelegem acele persoane angajate de organizaţii non-
guvernamentale care desfãşoarã activitãţi în penitenciar cu deţinuţii sau cadrele în cadrul 
unor programe. De asemenea persoane angajate de alte instituţii ale statului şi care 
desfãşoarã activitãţi cu deţinuţii sau personalul penitenciar.În aceastã categorie intrã 
profesorii care predau în cadrul programului şcolar în penitenciarele pentru adulţi şi 
preoţii care oficiazã în capelele penitenciarelor care nu au un preot angajat în sistem. 
  
Sistemul penitenciar a fost una dintre instituţiile de stat cele mai deschise colaborãrii cu 
societatea civilã încã de la începutul anilor 90. Aceastã atitudine pozitivã s-a reflectat atât 
în numãrul mare de proiecte şi programe desfãşurate în penitenciare cât şi în rezultatele 
obţinute, Direcţia Generalã a Penitenciarelor având un rol primordial în preluarea de cãtre 
lucrãtorii din sistem a diverselor experienţe create în colaborare cu specialiştii din afara 
sistemului. 
  
De ce spunem cã existã o problemã, dacã aceasta este situaţia?  



Problema constã în diferenţa foarte mare de structurã între penitenciar şi restul lumii. 
Privarea de libertate nu se poate realiza în mod obiectiv altfel decât prin crearea unui set 
de reguli stricte de organizare a spaţiului în scopul de a reţine forţat indivizi izolaţi sau în 
grup în încãperi închise şi de a-i supraveghea atunci când circulã în perimetrul destinat 
detenţiei astfel încât sã fie imposibilã evadarea din instituţia penitenciarã. Aceastã 
caracteristicã de bazã a mediului penitenciar are câteva consecinţe care s-au simţit 
puternic în activitatea noastrã de "colaboratori externi": 
  
1.         toate mişcãrile se desfãşoarã lent, atât mişcãrile fizice datoritã traseelor unice şi 
obligatorii şi a verificãrilor, cât şi mişcãrile de informaţie: hârtiile care trebuie aprobate 
urmeazã un traseu obligatoriu şi numai anumite cadre au acces la anumite tipuri de 
informaţie; de asemenea, nu existã legãturã telefonicã directã din spaţiul de detenţie cu 
exteriorul, cu alte cuvinte nu se poate vorbi din oraş cu un membru din personal aflat în 
clãdirile în care se aflã cazaţi deţinuţii 
  
2.         datoritã sistemului militarizat iniţiativa personalã este practic imposibilã pentru 
membrii personalului care nu sunt investiţi cu responsabilitatea de şef, iar dreptul la 
iniţiativã se reduce proporţional cu poziţia pe scarã ierarhicã a şefului respectiv; aceasta 
duce la situaţia paradoxalã în care deciziile în privinţa unor activitãţi de colabrare ar 
trebui sã fie luate de persoane care nu ar avea competenţã în domeniu; 
3.            informaţia se aflã într-o reţea de manipulare bazatã pe crearea, punerea în 
circulaţie şi susţinerea de informaţie falsã alãturi de cea adevãratã: zvonuri; 
  
Colaboratorii externi trebuie sã studieze situaţia şi sã se adapteze pentru a desfãşura 
programe de lungã duratã. În acelaşi timp fac eforturi sã evite de a se integra categoriei 
profesionale de personal de penitenciar. 
  
  
  
EDUCAŢIA ÎN TRANZIŢIE 
  
În cazul compartimentului sau departamentului sau direcţiei care are ca obiect educaţia 
deţinuţilor şi care s-a denumit în multe feluri din 1990 pânã în prezent, definiţia tranziţiei 
este simplã: trecerea de la educaţia deţinuţilor conform ideologiei partidului comunist la o 
educaţie pentru reintegrare socialã. Piedicile majore aflate în calea celor care lucreazã în 
domeniul educaţiei deţinuţilor - din experienţa noastrã - sunt: 
  
1.         criza de valori a societãţii în care ar trebui sã se reintegreze deţinutul dupã 
liberare; 
2.         lipsa de experienţã metodologicã atât înãuntrul cât şi în afara sistemului; 
3.         lipsa de personal; 
4.            deprecierea absolutã la care a ajuns reeducarea în ochii întregului personal din 
penitenciar. 
  
În acest context s-au desfãşurat programe fie de origine autohtonã, fie adaptând 
metodologii folosite în ţãri cu tradiţie în domeniu. Programele desfãşurate de GRADO au 



urmãrit sã-şi atingã obiectivele angajate dar şi sã contribuie la gãsirea unor soluţii 
aplicabile în practicã în realitatea din România. În acelaşi timp programele GRADO au 
promovat tineri de profesii cu un statut nou şi foarte legat de tranziţie: asistent social, 
sociolog, psiholog. 
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