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Activităţi desfăşurate în cadrul modulului al III-lea al cursului postuniversitar

„Drepturile omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică”,
seria noiembrie 2018 – martie 2019
În cadrul modulul III al cursului postuniversitar „Drepturile omului în instituţiile de ordine
şi siguranţă publică”, seria noiembrie 2018 – martie 2019, organizat de Centrul Pentru Promovarea
Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, din cadrul Colegiului Naţional de Afaceri Interne, s-a
desfăşurat activitatea itinerantă din data de 14.02.2019, la Penitenciarul Bucureşti - Jilava.
Activitatea a fost coordonată de către Şeful
Centrului

pentru

Promovarea

Drepturilor

Omului şi Studii Postuniversitare, domnul
comisar șef de poliție conf.univ.dr. Viorel
VELIŞCU, împreună cu Directorul adjunct al
Colegiului

Naţional

de

Afaceri

Interne,

domnul comisar șef de poliție lect.univ.dr.
Victor

DRĂGHICI,

iar

din

partea

Penitenciarului Bucureşti - Jilava de către
doamna inspector principal de penitenciare
Andreea Cătălina CANĂ.
Programul activităţii itinerante a debutat cu o prezentare, realizată de către reprezentantul
Penitenciarului, ce a urmărit familiarizarea vizitatorilor cu aspecte referitoare la executarea
pedepselor privative de libertate: primirea deţinuţilor, carantina penitenciară, regimurile de executare
a pedepselor privative de libertate, individualizarea regimului, drepturile, obligaţiile şi sancţiunile
aplicabile deţinuţilor, activităţile de reintegrare şi reeducare la care deţinuţii pot participa pe timpul
executării pedepsei.

Un obiectiv de maxim interes l-a
constituit vizitarea Fortului 13, unde cursanţii
au primit informaţii vaste referitoare la modul
în care erau executate pedepsele când Fortul
funcţiona ca şi penitenciar.
Vizita a continuat cu prezentarea
punctului primire deţinuţi, locul unde acestora
le sunt oferite explicaţii privind procedura
aplicată, drepturile, obligaţiile şi interdicţiile
pe care le au pe timpul executării pedepsei, în
acest

sens

fiindu-le

puse

la

dispoziţie

fragmente din actele normative în vigoare.
Un alt obiectiv al vizitei a fost o secţie de detenţie, de la regimul semi-deschis, unde
cursanţilor le-au fost prezentate informaţii referitoare la activităţile pe care le pot desfăşura deţinuţii.
A fost vizitată, de asemenea, comunitatea terapeutică, loc special înfiinţat pentru foştii consumatori
de droguri, în care se desfăşoară activităţi specifice, menite să contribuie la formarea unei conduite
normale pentru integrarea acestora în societate.
Gazdele au făcut o amplă expunere a sistemului având ca bază respectarea drepturilor
deţinuţilor, aşa cum sunt prevăzute în actele normative în vigoare, concomitent cu un sistem
motivaţional de natură să contribuie la o rapidă schimbarea a acestora, în scopul integrării în
societate ca oamenei ce respectă legea şi înţeleg diferenţa dintre legal – ilegal.
Temele abordate în cadrul activităţii intinerante au fost de interes pentru domeniul cursului şi
în concordanţă cu obiectivele şi misiunea instituţiei gazdă.
Cursanţii au avut oportunitatea de a cunoaşte şi înţelege situaţia Hotărârilor CEDO, ce obligă
statul român la plata unor sume de bani compensatorii deţinuţilor, întrucât, deşi administraţia
sistemului penitenciar face eforturi susţinute pentru respectarea tuturor drepturilor deţinuţilor, mai
există mici zone în care situaţia lasă de dorit.
Activitatea s-a încheiat cu aprecieri pozitive din partea participanţilor, cu privire la nivelul de
pregătire oferit de cursul postuniversitar „Drepturile omului în instituţiile de ordine şi siguranţă
publică”, cursul fiind orientat către aspectele de promovare cât mai largă a drepturilor omului, de
creare a unui cadru legal cât mai diversificat de colaborare internaţională în acest domeniu, de
realizare a unui sistem cât mai complex de apărare, pe diferite căi legale, a drepturilor omului în
variate situaţii şi de asigurare cât mai deplină a transpunerii în practică a principiilor acestui
domeniu.

