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Un ghid, se numește așa pentru că este un lucru care te ghidează, adică îți deschide
drumul. Aici este vorba de dificilul drum al detenției italiene, dar un drum este ceva care
trebuie parcurs și se poate găsi și în acesta un sens. Speranța celui care este “afară” este
aceea ca deținuții și familiile lor să nu se simtă izolați, să știe că drumul către o detenție
demnă îl parcurgem împreună, iar ghidul este unul dintre instrumentele gîndite pentru
acest lucru, pentru a ne da NOUĂ posibilitatea de a însoți “la braț” pe cine are nevoie de
ajutor, de informații, clarificări. Pentru că nu există altă posibilitate pentru acel individ care
vrea să trăiască cu demnitate, decât garantarea sau lupta pentru ca această demnitate
să fie bine împărtășită.
Valeria Parrella

ASOCIAȚIA “POSIBILA ÎNCHISOARE” (ONLUS1)

“Posibila închisoare” se naște, în aprilie 2003, ca un “proiect”
al Camerei Penale din Napoli, transformat ulterior în organizație
neguvernamentală, fără scop lucrativ, de utilitate socială-ONLUS.

Asociația “Posibila închisoare“ (onlus1) continuă scopul proiectului
inițial de solidaritate socială, civilă și culturală față de populația
carcerală, în respectul principiilor stabilite de art.27, aliniatul 2 și 3 al
Constituției Republicii Italia: “Acuzatul nu este considerat vinovat pînă
la condamnarea definitivă”; “Pedepsele nu pot consta în tratamente
contrarii sensului umanității și trebuie să tindă către reeducarea
condamnatului”.
Printre scopurile Asociației este și acela de a proteja drepturilor
deținuților în orice sediu, chiar și judiciar și de a promova acțiuni,
chiar și juridice, în apărarea acestor drepturi, pentru a solicita tratarea
cu respect a acestora și a solicita despăgubirea eventualelor daune
cauzate comunității deținuților.

În acești ani a desfășurat o activitate concretă de denunțare a
condițiilor de viață din interiorul Instituțiilor Penitenciare și s-a ocupat
de numeroase inițiative îndreptate către reeducarea și reintegrarea
socială a deținuților.

Colaborează în mod constant cu Inspectoratul Administrației
Penitenciare și cu “Garantul persoanelor supuse măsurilor de restricție
a libertății personale” din Regiunea Campania.
1. Organizație neguvernamentală, fără scop lucrativ, de utilitate socială
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Introducere
“Ghidul” dorește să furnizeze celor care sunt închiși și rudelor
acestora un instrument pentru a se orienta în închisoare, cu scopul
de înfrunta detenția cunoscând drepturile recunoscute și regulile ce
trebuiesc respectate.
Normele în materie, nu întotdeauna sunt ușor de înțeles și nu au o
coordonare care să poată da o viziune completă. S-a încercat să se
traseze un parcurs și să se însoțească persoana deținută în drumul
său framîntat, privat de libertate.
Inițiative similare au fost deja întreprinse de către alții. Amintim
« ghidurile » publicate la Padova, Torino, Genova, Florența și
Bologna, toate putînd fi consultate pe site-ul www.ristretti.it, site al
ziarului Închisorii din Padova și al Instituției Penitenciare Feminine din
Giudecca.
Lucrarea noastră, ținînd totuși cont de aceste experiențe, vrea să
se caracterizeze printr-o “contextualizare” a informațiilor furnizate,
cu referire, în mod particular, la practicile în vigoare în Instituțiile din
Regiunea Campania.
Indispensabilă a fost colaborarea Departamentului Administrației
Penitenciarelor și în mod particular a Inspectoratului Regiunii
Campania.
Informarea deținuților și a familiilor acestora este o obligație juridică
dar este și o obligație morală de solidarietate. Este o obligație stabilită
de lege care oglindește cele mai elementare principii de civilizație,
pierderea libertății de cei deținuți și așteptarea rudelor trebuie să fie
sprijinite, în acest moment particular de dificultate existențială, prin
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siguranță și transparență.
Nu întotdeauna cele prevăzute de norme și transcrise în acest ghid
se regăsesc în realitate. Suprapopularea Instituțiilor, condițiile logistice
precare ale acestora, resursele economice tot mai reduse, nu permit
o deplină aplicare a regulilor. Am dorit să reproducem conținutul
legislativ, alături de practicile reale de viață din fiecare închisoare,
astfel încât diferența, în cazul unde există, să poată fi cunoscută de
către cel care este constrâns să trăiască acolo.
Lipsuri care penalizează nu doar pe deținuți dar și personalul
Administrației Penitenciarului, care petrece în incinta acestuia,
muncind, mare parte din ziua proprie. Însă, primii, ne având organizații
sindicale cărora să li se adreseze, este important să le facem
cunoscut, alături de regulile ce trebuiesc respectate și drepturile lor
recunoscute.
O transparență totală care să poată contribui la un mod de viață mai
bună în Instituția Penitenciară, pentru o operă de reintegrare socială
mai senină, conforn principiilor citate de Constituția noastră.
Chestionarul, în anexă, permite verificarea efectivă a “cotidianului”
fiecărei Instituții din Regiune, cu știri utile pentru deținuți și familiile
acestora.



INTRAREA ÎN INSTITUȚIE. PRIMELE ACTIVITĂȚI
1. De la Oficiul Matricol la celulă
Primul contact oficial cu structura de detenție este cu Oficiul Matricol
unde deținutul este percheziționat și unde se prelevează amprentele
digitale, sunt menționate datele anagrafice și sunt făcute fotografiile
de recunoaștere.
Se atribuie numărul matricol care va rămîne neschimbat pentru toată
perioada de detenție.
Banii în numerar, toate obiectele de valoare și tot ceea ce se
consideră că necesită un control, este reținut.
Ulterior se va putea solicita, prin cerere scrisă adresată Directorului,
restituirea anumitor obiecte, dacă sunt de o valoare modică și dacă
este ceva permis de Direcție.
Interviul la prima intrare, cu un expert al Serviciului de Observație și
Tratament, reprezintă momentul în care este necesară comunicarea
eventualelor probleme relative la situații personale particulare.
Acest interviu, împreună cu titlul infracțiunii, eventuala apartenență
la un clan de delicvenți, eventuala stare de toxicodependență,
eventuale orientări sexuale, vor conduce la stabilirea atribuirii unei
celule individuale și a tratamentului la care vor fi supuși.
Se crează un dosar personal, în care sunt menționate toate
informațiile relative la persoana și la “istoria”detenției. La sfîrșitul
fiecărui semestru se menționeaza părerea exprimată de către direcție,
fundamentală în recunoașterea beneficiilor.
Nu mai tîrziu de a doua zi de la intrarea în instituția de detenție vor
fi supuși vizitei medicale.
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În această situație se recomandă deținutului să informeze medicul
despre orice eventuală problemă ce privește sănătatea: dependența
de alcool sau de substanțe stupefiante, alergii, intoleranțe alimentare,
necesitatea de diete specifice, luare de medicamente. Este oportună
furnizarea întregii documentații medicale de care se dispune, pentru
a permite structurii sanitare a închisorii de a avea referințe utile în
aflarea și tratarea eventualelor patologii.
Terminate operațiunile de intrare, un agent al poliției penitenciare
se ingrijește de transferarea în celulă și face să fie semnat inventarul
celulei.
Este necesar, înainte de a semna, să se controleze dacă toate
obiectele sunt realmente în condițiile descrise, deoarece eventualele
daune găsite ulterior pot fi constituite ca debite.
2. Comunicarea familiei starea de detenție
Se recunoaște dreptul de a anunța familia despre reținere, prin
intermediul scrisorii sau telegramei. Dacă nu au bani, Administrația, în
urma unei cereri scrise și motivate, suportă cheltuielile de expediere,
îngrijindu-se să pună la dispoziție timbrul poștal și hârtia sau să
transmită telegrama. În cererea scrisă trebuie să se specifice lipsa
banilor.
În sarcina Administrației este transmiterea înștiințării doar a primei
intrări în Instituție sau a următoarei transferări.
Pentru străini există posibilitatea de a solicita Oficiului Matricol să
comunice Ambasadei sau Consulatului starea de detenție.
3. Numirea apărătorului
În lipsa unui apărător ales (de încredere), Magistratul numește un
apărător din oficiu, numele acestuia fiind indicat în documentul înmânat


la momentul arestului. Această numire, cea de încredere sau cea din
oficiu, este întotdeauna necesară deoarece apărarea în proces se
exercită în mod obligatoriu prin intermediul apărătorului. Este posibilă
numirea pînă la doi apărători aleși. Numirea unui al treilea apărător,
fără revocarea a măcar unuia din precedenții, este ineficientă.
Numirea apărătorului ales duce la excluderea imediată a apărătorului
din oficiu.
Dacă s-a numit deja apărătorul ales (de încredere) în fața Autorității
Judiciare, se recomandă totuși ca această numire să fie formalizată,
cât mai curând, pe lângă instituția penitenciară prin intermediul
formularului pus la dispoziție de Administrație. Acest lucru garantează
interviul, în scurt timp, cu propriul avocat. Nu întotdeauna, din păcate,
structura administrativă competentă pentru interviurile cu apărătorii
este informată de numirea făcută în actele de procedură penală și
nu întotdeauna avocatul care se deplasează în penitenciar pentru a
solicita un interviu cu propriul client este în posesia unui act judiciar
care să certifice calitatea sa de apărător numit.
Dacă deținutul nu are numele unui apărător de încredere, dar
dorește totuși să aleagă apărătorul propriu și să nu fie reprezentat
de cel din oficiu, el poate consulta în Oficiul Matricol lista Registrului
Avocaților din circumscripție.
Este interzis cu desăvârșire personalului Administrației
Penitenciarului și Agenților Poliției Judiciare care efectuează arestul,
să indice numele apărătorului.
Deținutul are dreptul de a întîlni imediat propriul apărător, cu excepția
cazului în care, autoritatea judiciară, la momentul arestului, să nu fi
interzis acest lucru, în mod motivat, interzicere ce nu poate fi mai mare
de 5 zile.
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Atât apărătorul ales cât și cel din oficiu trebuie să fie retribuiți pentru
activitatea desfășurată.
În cazul în care deținutul se găsește în situație economică dificilă
acesta poate fi admis la apărarea pe cheltuiala Statului. În acest caz,
onorariul apărătorului, cheltuielile de judecată, eventualele onorarii ale
consilierilor și investigatorilor nu vor fi în sarcina deținutului. Toți pot
avea acces la un astfel de beneficiu, italieni, străini și apatrizi rezidenți
în Italia.
Pentru a beneficia de apărare pe cheltuiala Statului este necesar ca
deținutul să aibă un venit impozabil, rezultat din ultima declarație de
venituri, inferior la 10.628,16 Euro, limita supusă actualizării la fiecare
doi ani.
Cifra a crescut cu 1.032,91 euro pentru fiecare membru conviețuitor
de familie. Limita amintită este determinată de suma veniturilor tuturor
componenților unui nucleu familiar.
Sunt excluși de la apărarea gratuită cercetații, acuzații și aceia care
au fost condamnați deja, cu sentința definitivă pentru infracțiuni în
materie fiscală.
Pe lângă aceasta, intervenții legislative recente au introdus o
îngrădire ulterioară pentru subiecții deja condamnați cu sentință
definitivă pentru infracțiuni de asociere la delicvență de tip mafiot, ori
comise în scopul favorizării asocierilor mafiote și grave episoade de
trafic de substanțe stupefiante.
Cine este admis la apărarea gratuită poate fi asistat doar de un
singur apărător.
Este necesar să se semneze cererea personal, cu actul primit de
Directorul Instituției care, îl va menționa în Registrul special și care
îl va prezenta sau trimite Autorității Judiciare. Ca alternativă, este
posibilă prezentarea cererii direct Autorității Judiciare, prin intermediul

apărătorului său numit, care va autentifica semnătura. Efectele cererii
decurg, în fiecare caz, de la data prezentării acesteia.
Cererii trebuie să i se anexeze o declarație pe proprie răspundere a
solicitantului și a eventualilor componenți ai nucleului familial, așa cum
rezultă din statutul de familie, în care se va indica venitul, eventuala
posesie de bunuri imobile sau mobile înregistrate, a cărei falsitate
constituie infracțiune.
Solicitantul extracomunitar va trebui să anexeze declarației veniturilor
percepute în străinătate, o adeverință a Autoritații Consulare, care să
confirme declarațiile sale relative eventualelor bunuri sau venituri
percepute în țara de origine. În cazul imposibilității producerii imediate
a adeverinței, aceasta va putea fi depusă ulterior, dar nu după mai
mult de douăzeci de zile, de către apărătorul numit sau de un membru
al familiei.
Doar apărătorilor înscriși în Registrul specific al circumscripției
“apărător gratuit” le va fi recunoscută plata onorariului de către Stat.
Registrul este pus la dispoziție de către Instituția Penitenciară.
4. Banii
Banii nu circulă în închisoare și este interzisă deținerea acestora.
Așa cum am văzut, la intrare, banii sunt reținuți și păstrați de către
administrația contabilă a închisorii.
Deținutului i se eliberează un document în care se menționează
suma de bani de care dispune, numit “libret”, actualizat periodic cu
raportul cheltuielilor făcute în închisoare și a eventualelor încasări.
Banii pot fi trimiși din exterior de către oricine, doar prin intermediul
mandatului poștal; este interzisă primirea banilor prin intermediul
corespondenței.
Cel mai simplu mod și cel mai puțin costisitor, pentru vărsământ, din
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partea membrilor familiei, a conviețuitorilor și a persoanelor admise
interviurilor, este acela de a-l înmâna ghișeului special al închisorii.
Cheltuielile pentru cumpărarea produselor de la punctul de desfacere
al închisorii sau din afara închisorii pentru așa zisa supraalimentație
sau pentru convorbirile telefonice și a corespondenței poștale vor
fi menționate în “libret”, și sunt posibile doar dacă se deține suma
necesară.
Suma de bani maxim disponibilă pentru fiecare persoană este de
până la 1.000 de euro pentru cei definitivi și de 2.000 de euro pentru
cei în așteptarea sentinței. Dacă deținutul dispune de sume admise
mai mari, (de exemplu, plată făcută de angajatorul extern), aceste
sume de bani excedentare vor fi depuse într-un libret de depozit la o
instituție de credit exterior.
Deținutul poate, de asemenea, să plătească onorariul apărătorului în
baza unei cereri iar suma se va scădea din libret. În acest caz, limita
relativă sumei depozitate poate fi depășită, la fel ca și cele relative
amenzilor și a debitelor.
5. Situația personală. Poziția juridică
Poziția juridică personală este fundamentală pentru că de aceasta
depinde posibilitatea de a solicita sau nu autorizații și/sau beneficii și
pe lângă aceasta este indentificat organul competent căruia i se vor
înainta cererile.
Poziția juridică în funcție de faza procesului
a. ÎN PREVENȚIE
1. în faza de cercetare: cercetați
2. după solicitare sau trimitere în judecată: acuzați
3. judecați în prima instanță: apelanți


4. judecați în a doua instanță: recurenți
b. ÎN EXECUTAREA PEDEPSEI
Când sentința este fără drept de apel: definitivi
Autoritatea de referință, pentru autorizații, este:
a. aceea judiciară până la sentința de primul grad;
b. directorul închisorii sau magistratul de supraveghere în toate
celelate cazuri, în care este acoperit de starea de apelant (până
la sentința de gradul doi), recurent (dacă se așteaptă decizia curții
de casație), definitiv (dacă sentința de condamnare a devenit
irevocabilă)
Autoritatea de referință pentru beneficiile prevăzute de Regulamentul
Penitenciarului, acordate doar “definitivilor”, este Magistratul sau
Tribunalul de Supraveghere al locului de detenție.
Condamnarea cu sentință fără drept de apel pentru infracțiunile
indicate la art.4 bis, din Regulamentul Penitenciarului, impiedică sau
limitează accesul la beneficii, drepturi sau autorizații.
Impiedică accesul urmatoarele infracțiuni:
a. delicte comise cu finalitate de terorism sau de răsturnare a ordinii
democratice;
b. delicte de asociere în comiterea unui delict de tip mafiot;
c. delicte agravate de înlesnirea de astfel de asocieri sau comise în
scopul de a le favoriza;
d. delicte de aducere în stare de sclavie, trafic de persoane, achiziție
și înstrăinare de sclavi;
e. delict de sechestrare de persoană cu scopul extorcării;
f. delict de asociere în comiterea unuei infracțiuni finalizate în
contrabandă cu tutun prelucrat extern;
g. delict de asociere în comiterea unei infracțiunii finalizate în traficul
2
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ilicit de substanțe stupefiante;
În aceste cazuri împiedicarea poate fi anulată atunci când subiecții
condamnați colaborează cu justiția sau atunci când Tribunalul de
Supraveghere confirmă imposibilitatea sau neexigibilitatea sau
inutilitatea sau irelevanța colaborării, cu condiția să fie verificată
excluderea de legături actuale cu criminalitatea organizată.
Limitările la accesul la beneficii sunt prevăzute pentru subiecții
condamnați pentru următoarele delicte:
a. omor voluntar;
b. prostituție a minorilor și delicte mai grave în materie de
pornografie;
c. delicte de violență sexuală;
d. jaf și extorcare agravată
e. delict de contrabandă agravată conf.art.291 din Decretul
Președintelui Republicii nr.43/73
f. deținere de mari cantități de substanțe stupefiante
g. asociere finalizată pentru comiterea de delicte de violență sexuală
și violarea dispozițiilor în materie de imigrație
h. asociere finalizată în comiterea de delicte de contrafacere și
comerț cu produse cu însemne false

INSTITUȚIA. ORGANIZAREA SA
1. Celula
Instituțiile penitenciare sunt organizate astfel încât să realizeze
subdiviziuni în Secțiuni, în funcție de criterii care răspund motivelor
de securitate și de evitarea contactelor între subiecții cu periculozitate
criminală diferită.
Celula, definită de lege “camera”, trebuie să respecte cîțiva parametrii
pentru a fi în normă.
Ferestrele trebuie să permită trecerea directă a luminii și a aerului
natural. Nu sunt permise protecții care împiedică o astfel de trecere.
Protecțiile pot fi folosite doar pentru rațiuni de securitate motivate, dar
trebui totuși să permită o trecere suficientă de lumină și de aer.
Întrerupătoarele pentru iluminația artificială a camerei dar și cele
pentru funcționarea aparatelor de radio și televiziune, se găsesc atât
în exterior, pentru personal, cât și în interior. Personalul poate exclude
funcționarea celor interne, atunci când folosirea lor prejudiciază
conviețuirea ordonată.
Iluminația nocturnă, care permite controale făcute de către personal,
trebuie să fie de intensitate redusă.
Serviciile igienice, dotate cu chiuvetă și duș, se găsesc într-o
încăpere anexă a camerei și trebuie să fie prevăzute cu apă curentă,
caldă și rece.
2. Echipamenul
Administrația Penitenciarului furnizează necesarul pentru igiena
personală, patul, obiecte de îmbrăcăminte și lenjeria.
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Pentru fiecare obiect de îmbrăcăminte este prevăzută o durată de
folosire. Dacă deteriorararea anticipată nu este imputabilă utilizării,
deținutul trebuie să despăgubească daunele.
Există posibilitatea autorizării folosirii echipamentului propriu. Este
asigurat un serviciu de spălătorie la care se are acces pe cheltuiala
proprie.
3. A cunoaște interlocutorii
După intrarea în Instituție este important să cunoașteți imediat care
sunt figurile de referință și mai ales care sunt competențele lor.
Instituția, în funcție de mărime, va avea mai mult sau mai puțin
personal, dar în general structura de gestiune este următoarea:
- Direcțiunea, constituită din director și vicedirectori. Structura este
responsabilă pentru modalitatea de gestionare și de politica de
detenție particulară. Direcțiunii i se poate adresa, așa cum se va
vedea în cele ce urmează, prin scrisoare sau prin așa zisa “cerere”
- Corpul Poliției Penitenciare, figură centrală și fundamentală
pentru organizația Închisorii. Acestuia nu îi sunt atribuite doar
sarcini de pază și de siguranță dar și participare la tratamentul
reeducativ, în cadrul grupurilor de lucru. Acestuia i s-a atribuit
serviciul de transferare și acela de pază în locuri externe (ex.
în spitale). În Instituție, în raporturile cu personalul, se folosește
formula de politețe “dumneavoastră”. Personalul se adresează
deținutului cu numele de familie, în timp ce deținutul se adresează
personalului cu calificarea deținută de acesta. Poliția Penitenciară
este individualizată și apelată prin intermediul gradelor:
Agent (epolet fără grade sau cu o singură tresă roșie)
Asistent (epolet cu una sau două trese roșii)
Administrator ( epolet cu una sau mai multe bare argintii)
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Inspector (epolet cu unul sau mai multe pentagoane argintii)
Comisar sau Comandant (epolet cu două sau trei stele argintii).
- Compartimentul Educativ, care organizează și coordonează
activitățile interne, școala, munca, inițiativele culturale și sportive,
în colaborare cu alți operatori. Educatorii participă la grupul de
observare și de tratament, care definește modul de reeducare al
subiectului.
- Serviciul Toxicodependența (Ser.T), care îi asistă pe cei care
prezintă problematici de toxicodependență și de alcooldependență.
Furnizează asistența sanitară și de recuperare, prin intermediul
interviurilor de orientare și programe terapeutice.
- Asistenții Sociali, au sarcina de a se îngriji de raporturile cu
exteriorul, în mod particular cu familia și cu activitatea lucrativă.
Au contacte cu resursele externe și cu serviciile teritoriale, pentru
reintegrarea deținutului la sfârșitul detenției.
- Oficiul Executare Penală Externă (OEPE), are sarcina de
a urmări în exterior condamnatul care a fost admis măsurilor
alternative de detenție, atât pentru cel ce provine din Instituție
(deja deținut) cât și pe cel admis direct la starea de “liber”.
Deșfășoară anchete socio-familiale și propune Autorității Judiciare
programul tratamentului de aplicat condamnaților care cer să fie
admiși măsurilor alternative de detenție. Controlează executarea
programului și transmite Autorității Judiciare, propunând eventuale
modificări sau revocarea.
- Psihologul, care, la cererea Direcțiunii, se îngrijește de respect
și de tratament. “Psihologul penitenciar” este o figură stabilă,
continuativă și esențială deoarece coordonează munca Direcțiunii,
a educatorului, a asistentului social, a medicului. Cu trecerea
anilor, a dobândit noi competențe: “prezidiul noilor sosiți” și
24
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toxicodependențe.
- Asistenții voluntari, care nu sunt salariați ai Administrației
Penitenciarului se ocupă cu asistența și educația. Sunt autorizați să
frecventeze Instituțiile Penitenciare pentru a participa la activitățile de
susținere morală și de reintegrare în viață socială, adică colaborează
cu centrele serviciului social pentru încredințarea în probă, pentru
regimul de semilibertate și pentru asistența celor eliberați și a
familiilor lor.
Interviul cu voluntarii se poate obține făcând o cerere la Direcțiune.
Interviul, fără prezența terților, constă, mai întîi de toate, în ascultarea
nevoilor persoanei pentru a înțelege ce intervenții sunt necesare.
Printre acestea:
Susținere morală. Voluntarul poate ajuta la depășirea momentelor
de criză și a stărilor de neliniște datorate vieții în detenție sau
faptului de a fi întrerupt în mod brusc rapoartele cu familia.
Ajutor practic. Voluntarul poate ajuta deținutul să-și satisfacă
anumite dorințe precum obținerea de cărți, țigări sau documente.
Informații. Voluntarul poate furniza informații și să colaboreze
pentru:
- practici anagrafice și de stare civilă (colaborare cu oficiile
primăriei și a celui de muncă pentru eliberarea cărții de muncă și
a codului fiscal, pentru înscrierea în listele de plasarea forței de
muncă, pentru delegări, pentru încasarea pensiei),
- practici asigurative și sociale,
- practici pentru școli, universități, indicații pentru a da examene,
- indicații în ceea ce privește functionarea sistemului judiciar,
- noutăți în ceea ce privește serviciile teritoriale terapeutice pentru
alcoolici, toxicodependenți și alte patologii
- participare la ritualuri religioase.
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4. “Traducerile"
Organizarea Instituției se îngrijește de însoțirea de la locul detenției
către exterior, de exemplu la Tribunal pentru participarea la proces. O
astfel de însoțire este definită “traducere”.
În traducerile individuale folosirea cătușelor este obligatorie atunci
când persoana este periculoasă sau există pericolul să fugă și/sau
dacă circumstanțele ambientale fac problematică însoțirea. Această
evaluare o face Autoritatea Judiciară procedentă sau direcțiunea.
În traducerile colective este obligatorie folosirea cătușelor modulare
multiple. Legea dispune că Poliția Penitenciară trebuie să adopte
măsuri de precauție necesare pentru a apăra persoanele deținute de
curiozitate și de orice formă de violare a “privacy”.
5. Perchezițiile
Cazurile în care este posibilă efectuarea percheziției sunt stabilite
de Regulamentul intern al fiecărei Instituții și doar pentru motive
de securitate. În situațiile care nu se regăsesc în Regulament este
necesar ordinul Directorului.
În cazurile de urgență deosebită, personalul procedează din inițiativa
proprie, informând imediat Directorul, specificind motivele care au
determinat urgența.
Perchezițiile sunt efectuate de două persoane din Corpul Poliției
Penitenciare (în cazuri excepționale, ca percheziții generale, chiar și de
forțe ale Poliției) de același sex cu subiectul care va fi percheziționat.
Trebuiesc făcute respectând atât demnitatea persoanelor cât și
lucrurile ce aparțin acestora.
Atunci când sunt transferați la o altă Instituție, înainte de transfer
întotdeauna sunt supuși percheziției personale.
2
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NORME DE COMPORTAMENT
1. Reguli de respectat
În închisoare sunt reguli precise pe care este necesar să le cunoașteți
și să le respectați. Violarea unor astfel de reguli duce la sancțiuni care
agravează și așa situația precară de detenție.
Viața în închisoare este reglementată de Regulamentul Penitenciar,
de Regulamentul de execuție al Regulamentului Penitenciar și de
Regulamentul intern al Instituției, dacă Instituția este dotată cu așa
ceva.
Acestor normative se poate adăuga practica consolidată care, chiar
dacă nu este tradusă în norme scrise, adaugă interziceri și prescrie
comportamente.
Comportamentele pentru care este prevăzută o sancțiune sunt:
1. Neglijența în curățenia și ordinea persoanei sau a camerei
2. abandonul nejustificat al locului desemnat
3. neîndeplinirea voluntară a obligațiilor de muncă
4. atitudini și comportamente supărătoare față de comunitate
5. jocuri și alte activități nepermise de regulamentul intern
6. simulare de boală
7. trafic de bunuri permise în posesie
8. posesia sau traficul de obiecte nepermise sau de bani
9. comunicări frauduloase cu exteriorul sau în interior în perioada
izolării pentru executarea sancțiunii de excludere de la activitățile
în comun
10. acte obscene sau contrare decenței publice
11. întimidarea colegilor sau jignirea acestora
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12. falsificarea de documente ce provin de la Administrație lăsate în
păstrarea deținutului
13. însușirea sau deteriorarea bunurilor Administrației
14. posesia sau traficul de instrumente ce pot agresa
15. atitudine agresivă față de lucrătorii penitenciarului sau de alte
persoane care intră în Instituție la muncă sau în vizită
16. neîndeplinirea ordinelor sau a prescripțiilor sau întârzierea
nejustificată în executarea acestora
17. întârzieri nejustificate la întoarcere în cazul permiselor,
semilibertății, învoirii
18. participarea la dezordini sau la revolte
19. promovarea de dezordini sau revolte
20. evadare
21. fapte prevăzute de lege ca infracțiune, comise în dauna colegilor,
a lucrătorilor penitenciarului sau a vizitatorilor
2. Sancțiuni prevăzute
Nu se poate fi pedepsit pentru o conduită care nu este prevăzută ca
infracțiune în mod expres.
Sancțiunea poate fi aplicată doar prin măsuri motivate. După
contestarea vinei, este admisă expunerea propriilor justificări.
Organele însărcinate cu darea pedepsei sunt Directorul Instituției și,
în cazurile mai grave, Consiliul de Disciplină compus din Director ( în
absența sa de cel cu grad mai înalt) cu rolul de Președinte, de către
un sanitar și de un educator.
Sancțiunile prevăzute sunt:
a. mustrarea Directorului. Este o sancțiune de gravitate minoră.
b. avertismentul adresat de Director făcut în prezența personalului
și a unui grup de deținuți.
2
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c. excluderea din activitățile recreative și sportive până la un maxim
de 10 zile (decisă de Consiliul de Dișciplină)
d. izolarea în timpul șederii în aer liber dar nu mai mult de 10 zile
(decisă de Consiliul de Dișciplină)
e. excluderea de la activitățile în comun până la un maxim de 10 zile
(decisă de Consiliul de Dișciplină). Este sancțiunea cea mai gravă.
Constă în izolarea continuă executată într-o cameră normală,
asta doar dacă comportamentul persoanei nu deranjează sau
nu constituie un prejudiciu al ordinei și dișciplinei. Izolații nu pot
comunica cu colegii. O astfel de sancțiune nu poate fi executată
fără o certificare scrisă, eliberată de sanitar, care atestă că
subiectul o poate suporta. Cel care este exclus de la activitățile în
comun este supus în mod constant controlului sanitar.
Nu este permisă folosirea forței fizice și nu poate fi folosit nici un
mijloc de constrângere, doar dacă nu sunt folosite pentru a impiedica
sau a preveni acte de violență. Agenții de serviciu nu pot purta arme
în interiorul Instituției.
Este posibilă prezentarea unei petiții Magistratului de Supraveghere
pentru a se opune sancțiunii aplicate.
Este important de reținut că aplicarea unei sancțiuni poate împiedica
acordarea « eliberării anticipate », beneficiu ce constă într-o reducere
a pedepsei cu 45 de zile pentru fiecare semestru ispășit.
3. Regim de supraveghere specială
Cei care compromit siguranța sau tulbură ordinea Instituțiilor, ori
prin violență ori prin amenințare, împiedică activitățile celorlalți deținuți
sau internați, ori se folosesc de starea de teamă a celorlalți detinuți
față de ei, pot fi supuși regimului de supraveghere specială pentru o
perioadă de până la șase luni, putând fi prelungită de mai multe ori, pe
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perioade, de fiecare dată, nu mai mari de trei luni.
Această măsură, în funcție de părerea Consiliului de Dișciplină,
este dispusă de către Administrația Penitenciarului. Pentru acuzați se
consultă și Autoritatea Judiciară care judecă acel caz.
În caz de necesitate și de urgență Administrația poate dispune, în mod
provizoriu, supravegherea specială înaintea avizelor susmenționate,
care oricum trebuiesc primite în termen de zece zile.
Împotriva acestei măsuri se poate face o petiție la Tribunalul de
Supraveghere. Petiția nu suspendă executarea.
Regimul de supraveghere specială comportă restricții absolut
necesare în menținerea ordinii și siguranței. Restricțiile sunt indicate
în actul măsurii de prevedere.
Pot exista limitări și controale asupra corespondenței. Restricțiile nu
pot privi: igiena și sănătatea; hrana, achiziționarea sau primirea de
produse și obiecte permise de regulamentul intern, în limitele în care
acestea nu comportă pericol pentru siguranță; lectura de cărți și de
periodice; practicile de cult; folosirea de aparate de radio; șederea
în aer liber pentru cel puțin două ore pe zi, cu excepția cazurilor
deosebite; interviurile cu apărătorii, cu soțul/soția, conviețuitorul, fii,
părinții, frații.
4. Măsura de siguranță
În caz de absolută urgență, ca de exemplu prevenirea de dezordini,
Directorul poate dispune, în mod preventiv,motivat, ca, cine a comis
o infracțiune ce poate fi sancționată cu excluderea de la activitățile
comune, să rămână într-o cameră individuală, în așteptarea convocării
Consiliului de Dișciplină.
Măsura de siguranță nu poate depăși în nici un caz 10 zile și poate fi
pusă în aplicare doar după vizita medicală care certifică dacă subiectul
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o poate suporta. Timpul petrecut în măsura de siguranță se scade din
durata sancțiunii eventual aplicată.
5. Suspendarea și Grațierea
Executarea sancțiunilor poate fi suspendată în mod condiționat,
pentru șase luni, atunci când se consideră că subiectul se va abține
de la comiterea unor infracțiuni ulterioare. Dacă în acest caz subiectul
comite alte infracțiuni dișciplinare, suspendarea este revocată și
sancțiunea va fi executată; în caz contrar infracțiunea este anulată.
În circumstanțe excepționale Autoritatea care a stabilit sancțiunea
o poate și grația.
6. Procedura Dișciplinară
Raportul redactat de către un lucrător al penitenciarului care a
constatat o infracțiune sau a luat cunoștință de aceasta, îl transmite
Directorului pe cale ierarhică.
Directorul, în prezența Comandantului secției Poliției Penitenciară,
notifică acuzatului învinuirea, dar nu mai mult de zece zile după raport,
informându-l despre dreptul de a prezenta propriile dezvinovățiri.
Directorul, personal sau prin intermediul personalului, face verificări.
În termen de zece zile de la data notificării, dacă se consideră că trebuie
să fie aplicată mustrarea sau avertismentul, convoacă acuzatul în fața
sa pentru decizia dișciplinară. Pentru celelalte sancțiuni, fixează, în
aceleași termene, ziua și ora convocării acuzatului în fața Consiliului
de Dișciplină. Sancțiunea este decisă și pronunțată în timpul aceleiași
audiențe, în care acuzatul are dreptul să fie ascultat pentru a se
dezvinovăți.

7. Recompensele
Celor care s-au remarcat prin implicarea în munca desfășurată, la
cursurile școlare și de instruire profesională, în activitățile culturale
recreative și sportive, care au demonstrat o sensibilitate și o
disponibilitate deosebită în oferirea de ajutor altor deținuți, le sunt
acordate – la inițiativa Directorului – următoarele recompense:
a. elogiu (acordat de către Director)
b. propunere de acordare de beneficii alternative detenției (acordată
de către Consiliul de Dișciplină, după ce a consultat Grupul de
Observație)
c. propunere de grațiere, de eliberare condiționată și de revocare
anticipată a măsurii de siguranță (acordată de Consiliul de
Dișciplină, după ce a consultat Grupul de Observație)
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CERERILE
1. « Cererea »
Orice activitate trebuie să fie autorizată în prealabil. Din acest motiv
trebuie să fie precedată de o cerere specifică, prezentată în scris,
completând formularele speciale puse la dispoziție de către Instituție
și numite “cerere”, care trebuie înmânate apoi Direcțiunii, lăsându-le
în cutia poștală care se găsește în fiecare secție.
“Cererea”, folosită pentru orice fel de activitate cotidiană în interiorul
Instituției, care să nu aibă reflexie în exterior, este prevăzută, printre
altele, pentru:
- a trimite o telegramă sau o scrisoare recomandată
- ridicarea unui colet poștal
- primirea, prin intermediul interviului, a acelor obiecte care necesită
autorizație
- achiziționarea de produse ce nu sunt cuprinse în lista de
cumpărături
- luarea de cărți cu împrumut de la bibliotecă
- schimbarea celulei sau a secției
- frecventarea de activități sportive, recreative, culturale și de alt tip
- interviuri, vizite sau apeluri telefonice cu membrii familiei sau cu
conviețuitorii
- solicitarea unui ajutor, în lipsa resurselor economice
- solicitarea interviului cu Directorul, cu Comandantul, cu Responsabilul
Oficiului de Comandă sau cu cel al Oficiului Matricol
- solicitarea unui interviu cu directorul pedagogic, cu asistenții sociali
ai CSSA, cu operatorii SERT sau cu psihologul

- solicitarea unui interviu cu preotul închisorii, cu asistenții voluntari
autorizați
- solicitarea copiei actelor sau a măsurilor legislative
2. “Modelul 13“
Solicitările, care nu pot fi făcute prin intermediul “cererii”, se prezintă
Oficiului Matricol, completând “modelul 13”. Pentru a se putea adresa
Oficiului Matricol este necesară o rezervare, care se face dând numele
de familie agentului secției.
Pentru eventualele solicitări către Director și către Comandant este
posibilă trimiterea acestora prin intermediul unei scrisori în plic închis,
care nu are nevoie de timbru.
3. Dreptul de reclamație
Este posibil să adresați cereri sau reclamații orale sau scrise, chiar
și în plic închis, către:
a. Directorul Instituției
b. Inspectori
c. Directorul Departamentului Administrației Penitenciarului
d. Ministrul de Justiție
e. Magistratul de Supraveghere
f. Garantul drepturilor deținuților
g. Autoritatea Judiciară și Sanitară în vizită la Instituție
h. Președintele Consiliului Regional
i. Președintele Republicii
4. Cereri către Magistratura de Supraveghere
Pentru a obține măsurile alternative detenției este posibilă înaintarea
de cereri Magistraturii de Supraveghere, căreia îi este atribuită
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vegherea asupra organizării Instituțiilor, în mod particular cu privire
la realizarea tratamentului reeducativ. Magistratura de Supraveghere
asigură de asemenea ca executarea custodiei să fie efectuată în
conformitate cu legile și cu regulamentele.
Completarea cererii este simplă pentru că este suficient să se
bareze articolul de beneficiu care se solicită. Măsurile alternative
detenției sunt:
- eliberarea anticipată (art.54 Regulamentul Penitenciarului) –
Magistratul de Supraveghere poate reduce pedeapsa cu 45 de zile
pentru fiecare semestru ispășit din pedeapsă dacă condamnatul
a dat dovadă de participare la opera de reeducare. În practică,
întrucât programele reeducative sunt inexistente sau oricum puține,
beneficiul este acordat celui care a menținut o bună conduită pe
perioada detenției. Se ține cont și de perioadele petrecute în arest
preventiv, atât în Instituție cât și în arest la domiciliu, de asemenea și
cele în executarea măsurilor alternative. Dacă cererea de eliberare
anticipată este refuzată, se poate face petiție motivată, în termen
de 10 zile de la notificarea ordonanței. Lipsa motivelor este cauza
neadmiterii petiției. Este necesar să se precizeze întotdeauna
perioadele de detenție pentru care se solicită beneficiul, de
asemenea perioadele ispășite cu titlu de pre-privațiuni, cu indicarea
locurilor de detenție;
- încredințare de probă serviciului social (art.47 Regulamentul
Penitenciarului) – Tribunalul de Supraveghere, după ce a
evaluat personalitatea în baza conduitei în Instituție, poate acorda
încredințarea de probă serviciului social dacă pedeapsa care
rămâne de ispășit este inferioară a trei ani. Beneficiul este acordat
în scopul de a înlesni reintegrarea socială. Perioada de încredințare
poate fi socotită pentru a obține eliberarea anticipată. La cerere


este de preferat să se anexeze documentația care demonstrează
posibilitățile concrete de reintegrare socială, printre care este
privilegiată activitatea lucrativă;
- semilibertatea (art.50 si 50 bis Regulamentul Penitenciarului).
Tribunalul de Supraveghere poate acorda semilibertatea care constă
în a petrece ziua în afară și a se întoarce seara în Instituție. Beneficiul
este acordat pentru a permite desfășurarea de activități lucrative,
instructive sau oricum utile reintegrării sociale. Poate fi acordată
dacă sunt condamnați la detenție nu mai mare de șase luni sau la
pedeapsa cu arestul. Dacă pedeapsa este mai mare este necesar
să se fi ispășit deja jumătate din aceasta. Dacă infracțiunea este
una din cele prevăzute de art.4 bis din Regulamentul Penitenciarului
(vezi cap.I, paragraful 5), trebuie să se fi ispășit două treimi din
pedeapsă. În caz de recidivare repetată, trebuie să se fi ispășit două
treimi din pedeapsă sau trei pătrimi din aceasta dacă condamnarea a
fost pentru una din infracțiunile indicate la art.4 bis din Regulamentul
Penitenciarului. Pentru condamnarea la închisoare pe viață, după
ispășirea a 20 de ani de detenție.
- Detenție domiciliară (art.47 ter Regulamentul Penitenciarului).
Tribunalul de Supraveghere poate acorda detenție domiciliară,
care constă în ispășirea pedepsei în propriul domiciliu sau într-un
loc de tratament, asistență și primire. Detenția domiciliară poate fi
acordată: în cazul în care pedeapsa încă de ispășit să nu fie mai
mare de 4 ani, când este vorba de: femeie gravidă sau mamă cu
copii în vârstă mai mică de 10 ani și care trăiesc cu ea; tata, care
exercită titlul de întreținător unic al copiilor în etate mai mică de 10
ani și care trăiesc împreună cu el, dacă mama a decedat sau este
în imposibilitate de-a acorda asistență copiilor; persoana în condiții
de sănătate grave care solicită contacte constante cu unitățile de
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îngrijire medicală teritorială; persoane inapte, chiar și parțial, care
au depășit vârsta de 60 de ani; minori sub vârsta de 21 de ani,
pentru necesitate de sănătate, studiu, muncă și de familie. În toate
aceste cazuri, limita pedepsei de ispășit se reduce de la patru la trei
ani, dacă este vorba despre condamnați recidiviști. Se poate totuși
acorda detenția la domiciliu, dacă pedeapsa rămasă de ispășit este
mai mică de 2 ani, în mod indipendent de toate condițiile mai sus
indicate, dacă nu există premizele pentru obținerea încredințării în
probă serviciilor sociale; în astfel de cazuri nu trebuie însă să se
ispașească o pedeapsă dată pentru una dintre infracțiunile indicate
de art.4 bis Regulamentul Penitenciarului (vezi cap.I, paragraful 5) și
nu trebuie să fi fost condamnat pentru recidivă. Detenția la domiciliu
poate fi acordată celor care au împlinit vârsta de 70 de ani, care
nu au fost declarați delincvenți obișnuiți, profesioniști sau în mod
continuu și nici să fi fost condamnați cu recidivă. Sunt excluși, în
orice caz, de la această măsură alternativă, condamnații pentru
infracțiuni indicate la art.4 bis din Regulamentul Penitenciarului
(cap.I, paragraful 5) și pentru următoarele infracțiuni: prostituție a
minorilor, pornografie cu minori, deținere de materiale pornografice
produse prin intermediul exploatării sexuale a minorilor, inițiative
turistice în scopul exploatării prostituției cu minori, violență sexuală,
acte sexuale cu minori, violență sexuală în grup, asociere în
infracțiuni finalizate cu comiterea de delicte, de reducere în starea
de sclavie, comerț de persoane, achiziții sau vânzare de sclavi.
- Măsuri alternative pentru subiecți afectați cu SIDA confirmată
sau de o gravă deficiență imunitară (art.47 quater Regulamentul
Penitenciarului). Oricare ar fi pedeapsa de ispășit, deținutul
confirmat bolnav de SIDA sau cu o gravă deficiență imunitară, poate
fi admis la încredințarea în probă serviciului social sau detenției


la domiciliu pentru a efectua un program de tratament specific. În
acest caz cererii trebuie să se anexeze certificatul medical redactat
de serviciul sanitar public competent sau de cel al penitenciarului
care să ateste patologia și posibilitatea de a efectua programul de
tratament într-o structură spitalicească implicată conform planurilor
regionale în asistența unor astfel de cazuri de SIDA.
- Permisii. Magistratul de Supraveghere, după ce a ascultat părerea
consultativă a directorului închisorii, poate acorda permisii premiu cu
durata de maxim 15 zile dar nu mai mult de 45 de zile pentru fiecare
an de pedeapsă ispășit. Și în acest caz sunt prevăzute condiții:
1. condamnatul are o pedeapsă nu mai mare de 3 ani;
2. condamnatul are o pedeapsă mai mare de 3 ani dar a ispășit cel
puțin o pătrime din pedeapsă;
3. pentru recidivist este prevazută condiția de a fi ispășit cel puțin
o treime din pedeapsă. Dacă au fost condamnați pentru una
dintre infracțiunile specificate la art.4 bis din Regulamentul
Penitenciarului (vezi cap.I, paragraful 5), este necesar să fi ispășit
deja jumătate din pedeapsă sau cel puțin 10 ani din aceasta.
Limita este crescută la două treimi din pedeapsă sau cel puțin 15
ani pentru cei cu recidive repetate. Pentru condamnații pe viață se
cere ispășirea a cel puțin 10 ani.
- Permise pentru motive familiale grave. În cazul pericolului
iminent privind viața unui membru al familiei sau a unui conviețuitor
Magistratul de Supraveghere poate acorda condamnaților și
internaților permisul pentru a merge să viziteze bolnavul, cu măsurile
de siguranță prevăzute de regulament și cu escortă. Pentru acuzați,
în timpul procedurii de primul grad, permisul poate fi acordat de
judecătorul de caz, după sentința de primul grad de președintele
curții de apel. Permisiile pot fi acordate în mod excepțional pentru
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evenimente familiare de o gravitate deosebită. Deținutul care nu se
întoarce în instituție la expirarea permisului fără motiv justificat este
pedepsit pe cale dișciplinară dacă absența se prelungește mai mult
de 3 ore dar nu mai mult de 12 ore. În celelalte cazuri este pedepsit
pentru infracțiunea de evadare.
- Învoire. Poate fi acordată în mod exclusiv subiecților semiliberi
(supuși regimului de semilibertate) sau internați (supuși măsurii de
siguranță detenționară: casa de muncă, colonie agricolă, casa de
tratament și îngrijire, spital psihiatric judiciar). Semiliberii pot solicita
învoirile pentru o perioadă care să nu depașeasca 45 de zile într-un
an. Dacă în timpul învoirii nu se respectă obligațiile, semilibertatea
poate fi revocată. Internații pot solicita învoiri de o durată nu mai
mare de 15 zile pentru nevoi familiare; nu mai mari de 30 de zile, o
dată pe an, în scopul de a favoriza reintegrarea socială; de șase luni,
în perioada imediat precedentă scadenței măsurii.
Împotriva prevederilor Oficiului de Supraveghere este posibilă
prezentarea unei reclamații. Reclamațiile trebuie să conțină întotdeauna
motivații de susținere. Se poate rezerva chiar și redactarea de motive
adăugate apărătorului, dar se recomandă o redactare contextuală
pentru a evita inadmisibilitatea datorată disfuncțiilor de diferite tipuri.
În mod statistic, cea mai mare parte a reclamațiilor propuse sunt
declarate inadmisibile pentru lipsa de motive.
5. Cererea de muncă internă și remunerarea
Munca în penitenciar nu are caracter de pedeapsă și este
remunerată. Plata este stabilită în funcție de calitatea și de cantitatea
muncii prestate efectiv, in cuantum cel puțin egal cu două treimi din
remunerația prevăzută în contractele colective de muncă.
O comisie specială stabilește remunerația muncitorilor și


practicanților. Comisia stabilește chiar și numărul maxim de ore de
absență de la muncă retribuite.
Pentru persoanele în întreținere sunt acordate alocații familiare in
cuantumul și modalitățile legii. Sumele acestor alocații familiare sunt
vărsate direct persoanelor în întreținere sau expediate acestora.
Pentru posibilitatea de reținere a remunerației, vedeți capitolul relativ
cheltuielilor de judecată și de întreținere în închisoare.
Printr-o cerere către Direcțiune se poate solicita admiterea la
activități lucrative specificând tipologia activității (munca generică,
edilitară, în bucătărie, etc.).
Deoarece nu există posibilitatea de- a da de muncă tuturor celor care
fac cererea, se adoptă criterii de evaluare care țin cont de obligațiile
familiare, de titlul de studiu, de calificarea profesională, de sărăcie, de
vechimea de șomaj care decurge de la începerea încarcerării.
Astfel de condiții, așadar, vor trebui să fie indicate în cerere și vor
putea să fie obiect de declarație pe proprie răspundere .
Pentru subiecții deținuți pe cale definitivă, retribuirea muncii
efectuate în închisoare va fi împărțită în fond disponibil (trei cincimi)
și fond cu termen fix (două cincimi). Banii din fondul la termen fix vor
fi disponibili la sfirșitul pedepsei după plata cheltuielilor de judecată și
de întreținere în închisoare, dar în caz de necesitate motivată, care nu
poate fi satisfăcută folosind fondul disponibil, este posibilă solicitarea
deblocării sumelor din fondul la termen fix, prin intermediul unei cereri
înaintate Directorului.
6. Munca externă
Este o modalitate de executare a pedepsei care permite ieșirea din
instituție pentru a desfășura activității lucrative sau a frecventa cursuri
de formare profesională.
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Activitatea externă se prestează fără escortă, cu excepția cazurilor
în care se consideră necesară pentru motive de siguranță. Poate fi
prevăzută pentru:
Deținuți definitivi pentru infracțiuni comune fără nici o limitare relativă
poziției juridice și perioadei petrecute în închisoare;
Condamnați cu pedeapsa la izolare pentru una dintre infracțiunile
indicate la art.4 bis din Regulamentul Penitenciarului (cap.I, paragraful
5) după ispășirea a cel puțin 1/3 din pedeapsă sau cel puțin 5 ani;
Condamnați pe viață, după ispășirea a cel puțin 10 ani.
Este o măsură cu caracter administrativ, acordată de către director
și aprobată, cu prescripțiile necesare, de către magistratul de
supraveghere.

8. Cererea de a vota la alegeri
Toți cei care au drept de vot, pot să-l exercite chiar și în perioada
de detenție. Este prevăzută constituirea în interiorul structurii
închisorii a unui sediu electoral special.Trebuie însă ca deținutul care
intenționează să voteze să trimită în timp util Primarului, de la Primăria
la care este înscris, o declarație prin care comunică propria voința de
a-și exprima votul din interiorul locului de detenție. Această declarație
trebuie să conțină atestarea directorului structurii care demonstrează
starea de detenție și trebuie să ajungă la primar în maxim trei zile
înaintea începerii alegerilor.

7. Cererea de transfer.
Cererea de transfer, pe motive de sănătate, de studiu sau motive
familiare, nu este de competența autorității judiciare. Dacă se solicită
transferul într-o altă instituție din aceeași zonă, cererea trebuie
să fie trimisă la PRAP (Inspectoratul Regional al Administrației
Penitenciarelor). Trebuie să fie adresată DAP (Departamentul
Administrației Penitenciarelor) dacă închisoarea se găsește în afara
competenței Inspectoratului Regional.
Transferurile sunt ordonate din oficiu pentru motive grave și probate
de siguranță, pentru nevoile instituției, pentru motive de justiție.
Atunci când este posibil trebuie să fie favorizat criteriul de a
trimite interesații la instituții apropiate locului de reședință a familiei
acestora.
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RAPORTURILE CU EXTERIORUL
1. Vorbitorul
Fiecare deținut are dreptul să efectueze vorbitoare cu soțul/soția și cu
conviețuitorii, cu Garantul drepturilor deținuților, în localuri diferențiate
și speciale sub control la vedere, dar nu și auditiv, al personalului de
pază.
Vorbitoarele cu apărătorii, în regim de detenție ordinară, nu sunt
supuse autorizării și limitării din partea administrației închisorii.
Vorbitoarele cu membrii familiei (rude și conviețuitori) sunt special
favorizate de prevederile legii, în măsura în care sunt instrumente
necesare reeducării și tratamentul deținutului. Din acest motiv direcția
instituției are obligația de a le permite și de- a le stimula, semnalizând
centrului serviciului social al administrației fiecare caz în care rezultă
că rudele nu mențin raporturi cu deținutul.
Cu rudele și cu conviețuitorii sunt garantate șase vorbitoare pe lună,
din care unul cel puțin o dată pe săptămână.
În cazurile prevăzute la art.4 bis din Regulamentul Penitenciarului
(cap.I, paragraful 5) vorbitoarele lunare sunt patru.
Prin rudă se înțelege: părinții, fiii, soțul/soția, frații și surorile, socrii,
cumnații, unchii și nepoții. Prin conviețuitor se înțelege: cel care rezultă
înscris în acel statut de familie.
În cazul în care vorbitoarele se desfășoară cu fiii în vârstă inferioară
de 10 ani este posibilă obținerea unui număr mai mare de întâlniri.
Poate fi acordat un număr mai mare de vorbitoare dacă deținutul se
gasește în condiții de gravă infirmitate; în acest caz vorbitorul va putea
avea loc în localurile infirmeriei.


Sunt posibile vorbitoare cu alte persoane atunci când există nevoi
particulare și motive întemeiate, ca, de exemplu, încheiere de acte
juridice (notar, consultanți, medici, …), dar aceste vorbitoare trebuie
să fie toate și întotdeauna autorizate.
La vorbitor pot participa trei persoane o dată; în caz de vorbitor cu
rudele sau conviețuitorii numărul participanților poate fi mai mare.
Durata vorbitorului este de 1 ora. Dacă exigențele organizatorii ale
Instituției o permit, poate fi prelungit până la două ore pentru membrii
familiei care locuiesc departe de locul de detenție și dacă,în săptămâna
precedentă, nu s-a beneficiat de nici un vorbitor.
Persoanele admise la vorbitor sunt identificate și percheziționate.
În timpul vorbitorului este necesară menținerea unui comportament
corect, în caz contrar există posibilitatea de a suspenda întîlnirea.
Întîlnirile prevăzute în mod ordinar de către regulamentul de
executare cu rudele și conviețuitorii sunt în general autorizate încă
de la intrarea în instituție și de la primul vorbitor în care s-a produs
documentația care atestă raportul de rudenie sau statutul de familie.
În toate celelalte cazuri vorbitoarele cu membrii familiei sau cu alte
persoane au nevoie de o autorizație specifică și relativa cerere trebuie
adresată:
- Autorității Judiciare din caz până la emiterea sentinței de primul
grad;
- Directorului Instituției după emiterea acestei sentințe.
Pentru cei care sunt deținuți pentru infracțiuni enumerate la art.4 bis
din Regulamentul Penitenciarului (cap.I, paragraful 5) autorizația se
eliberează întotdeauna de către Autoritatea Judiciară din caz.
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2. Convorbirile telefonice
O dată pe săptămână se pot autoriza convorbiri telefonice cu membrii
familiei sau cu conviețuitorii, sau chiar cu persoane diferite (ca de
exemplu cu propriul apărător), pentru motive justificate și întemeiate.
Condamnații pentru infracțiuni prevăzute la art.4 bis din
Regulamentul Penitenciarului (cap.I, paragraful 5) au dreptul doar
la două convorbiri telefonice pe lună. În acest caz convorbirile sunt
întotdeauna înregistrate.
Este prevăzută o derogare de la numărul convorbirilor telefonice,
pentru motive de urgență de relevanță deosebită sau dacă acestea se
fac cu fii de vârstă mai mică de 10 ani.
Cererea pentru a obține autorizația trebuie adresată Direcției
Instituției, care la rândul său o va transmite:
- până la sentința de primul grad, magistratului din caz;
- după sentința de primul grad, Directorului Instituției
Odată obținută autorizația, este necesară prezentarea unei “cereri”
pentru a efectua convorbirea telefonică, indicând abonatul, persoana
care se intenționează să fie contactată, ziua și ora.
Este necesară indicarea limbii care va fi folosită, dacă este vorba
de o limbă străină.
Convorbirile telefonice pot fi efectuate doar în rețele de telefonie fixă,
niciodată în rețele mobile.
Convorbirea poate dura maxim 10 minute. Cheltuiala nu este în
sarcina Administrației Penitenciarului și poate fi făcută și cu ajutorul
cartelei telefonice preplătită.
Autorizația poate fi revocată în orice moment, dar întotdeauna prin
decizie motivată. Dacă se vine dintr-o altă închisoare, în care se avea
deja autorizația pentru a telefona, este necesar să se solicite o nouă
autorizație.
 

3. Pachetele
Se pot primi patru pachete pe lună de greutăți care să nu depășească
în total 20 kg. Pachetele vor putea să fie expediate prin poștă (dar în
acest caz vor putea să fie înmânate doar dacă în ultimele 15 zile nu
s-a beneficiat de nici un vorbitor) sau înmânate de persoanele admise
la vorbitor.
Pachetele sunt supuse controlului și pot conține și alimente.
Obiectele dificil de inspectat pot să nu fie înmânate din motive de
siguranță și de control.
De asemenea se pot primi cărți (nu cu coperta rigidă), reviste și alte
materiale didactice chiar și peste greutatea prevăzută.
4. Poșta
Este posibil să se trimită și să se primească poșta (scrisori, telegrame
și chiar fax), fără limitări. Pe scrisori se va scrie numele și prenumele.
Cele necesare, pe lângă faptul că sunt vândute la punctul de
desfacere, pot fi date deținutului care nu are fonduri, de către
administrație.
Este recunoscut dreptul la discreție, adică nu este posibilă citirea
scrisorii. Instituția însă, înainte de a trimite scrisoarea sau înainte de a
o înmâna pe cea provenită din exterior, efectuează un control pentru a
detecta prezența de valori sau obiecte ne permise.
Magistratul poate supune corespondența cenzurii, pe scrisori se va
pune o viză.
Dacă direcțiunea suspectează că în corespondență sunt conținute
dovezi materiale pentru o infracțiune sau care determină un pericol
pentru ordine și siguranță, reține scrisoarea și avizează autoritatea
6
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judiciară competentă. În acest caz, se informează destinatarul despre
reținerea corespondenței.
Se pot dispune limitări asupra libertății corespondenței din motive
de cercetare și de activități investigative, dar și pe motive de siguranță
sau de ordine a instituției. Măsura nu poate fi adoptată pentru o
perioadă mai mare de șase luni, și poate fi prelungită pentru perioade
nu mai mari de trei luni.

HRANA
1. Alimentația
Trebuie asigurată o alimentație sănătoasă și suficientă, determinată
în baza vârstei, sexului, stării sănătății, muncii, anotimpului și climei,
așa cum se prevede în tabelele aprobate prin decret ministerial. Dacă
există probleme deosebite, de exemplu de digestie sau de masticație,
acestea vor fi comunicate medicului (ar fi oportun să se facă acest
lucru deja în cursul vizitei medicale la intrare), care va putea să
recomande și să prescrie o dietă adegvată.
Alimentația nu poate fi limitată pentru motive dișciplinare din cauza
unui comportament avut în închisoare.
Se cuvin trei mese pe zi și trebuie întotdeauna să fie disponibilă
apa potabilă.
Bucătăria se poate ocupa de hrană pentru nu mai mult de 200
persoane.
2. Punctul de desfacere
Se pot achiziționa, prin punctul de desfacere, gestionat de
Administrația Penitenciarului sau de către firme care exercită vânzarea
la prețuri controlate, produse alimentare și chiar și de alt gen, introduse
într-o anumită listă. Prețurile nu pot depăși pe cele practicate în zona
în care este situată închisoarea.
Se pot cheltui, maxim 424,00 euro pe lună; echivalentul a 106,00
euro pe săptămână. În această cifră sunt cuprinse toate cheltuielile
(alimente, rechizite, convorbiri telefonice, expedieri, etc.)
Mâncare se poate pregăti în celulă cu aragaze cu gaz autoalimentate,
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de tipul celor de voiaj și acestea găsindu-se de vânzare la punctul de
desfacere.
Se recomandă o maximă atenție în pregătirea mâncării, pentru
motive igienico-sanitare.
Cei de religie musulmană au dreptul la o alimentație diferită, care
să respecte cultura de apartenență. În acest caz se va face o cerere
specifică direcțiunii.
Se pot primi, de asemenea, alimente, mai puțin băuturi alcoolice,
chiar și din exterior, prin intermediul pachetelor aduse de persoanele
admise la vorbitor sau expediate prin poștă.
3. Reprezentarea deținuților
O reprezentanță a persoanelor reținute, aleasă lunar prin tragere
la sorți și însoțită de un delegat al Directorului, în fiecare dimineață
controlează calitatea și cantitatea alimentelor necesare confecționării
hranei, verifică dacă articolele luate sunt consumate în totalitate și dacă
prețurile practicate la punctul de desfacere sunt conforme regulilor.
Cine face parte din reprezentanță are dreptul la permisii de la muncă
sau de la școală pentru desfășurarea însărcinării.
În instituțiile în care pregătirea hranei se face în mai multe bucătării
este constituită o reprezentanță pentru fiecare bucătărie.
Orice neregularitate trebuie comunicată Directorului.



RELIGIE – INSTRUIRE – ACTIVITĂȚI SPORTIVE
1. Libertatea religioasă
Libertatea religioasă este considerată un drept al persoanei și
astfel trebuie să fie garantată în manifestarea ei practică: libertatea
de a profesa propria credință religioasă, de- a se instrui în aceasta
și de practicare a cultului. Un astfel de drept trebuie să găsească o
recunoaștere potrivită chiar și în închisoare.
În fiecare Instituție penitenciară se asigură celebrarea de rituri de
cult catolic și, în acest scop, în fiecare instituție există cel puțin un
capelan.
Este garantată, în respectul organizării generale a vieții în Instituție,
participarea la funcțiuni religioase sau reuniuni de cult. Se pot avea
cărți și publicații care țin de propria religie și se poate expune în
camera proprie imagini și simboluri religioase.
Cei ce aparțin de o religie diferită de cea catolică, au dreptul de-a
primi, la cerere, asistența preotului din propriul cult și de celebrarea
ritualului. Dacă numărul persoanelor o justifică și circumstanțele
o permit, această intervenție poate fi de tip permanent. Institutul
trebuie să autorizeze reprezentantul calificat, numit sau recunoscut,
să organizeze în mod periodic serviciile și activitățile religioase și să
efectueze vizite pastorale particulare, în orarele rezervate acestui
scop.
Întâlnirea cu un reprezentant calificat de o religie nu poate fi refuzată
de către Administrație. În același mod este respectată atitudinea
negativă sau de indiferență față de oricare religie.
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2. Instruirea
Instruirea este dreptul fundamental pentru dezvoltarea și creșterea
personalității și a formării culturale și profesionale.
Trebuie, de aceea, ca împreună cu desfășurarea de activități
creative, intelectuale sau manuale, să fie garantată în interiorul
instituției penitenciare, posibilitatea de a urma o formă de instruire
care să amplifice oportunitățile pentru o viață mai bună pe care de
obicei o oferă instruirea.
Instituția penitenciară trebuie, așadar, să garanteze organizarea de
cursuri de școală obligatorie și de cursuri de instruire profesională.
Organizarea și gestionarea cursurilor școlare sunt de competența
Ministerului Instrucției Publice. Titlurile de studiu eliberate au aceeași
valoare ca cele urmate în exterior.
Este de asemenea înlesnită participarea la cursuri școlare prin
corespondență, prin radio și/sau televiziune. O atenție deosebită va
trebui să se dedice celor cu o vârsta inferioară de 25 de ani, în scopul
insușirii unei pregătiri profesionale adecvată condițiilor de muncă
normale pentru o mai bună reintegrare socială.
Accesul la publicațiile care se găsesc în biblioteca Instituției este un
drept recunoscut, cu deplina libertate de alegere a lecturii. În celulă
pot fi ținute, cotidiane, periodice și cărți în vânzare în exterior, cu unica
limită, de natură cantitativă, care poate fi impusă de exigențe de ordine
și de spațiu. Se pot folosi, pe lângă, alte mijloace de informație: radio
sau televiziune (instrumente furnizate direct de către administrația
penitenciarului), ori de un aparat radio personal autoalimentat.
Cine beneficiază de semilibertate are dreptul de a frecventa cursuri
școlare și activități de instruire organizate în exteriorul instituției
penitenciare; străduința constantă în instruire va permite obținerea de
beneficii economice prevăzute pentru studenți, cum ar fi și acela de a


obține eventuala reducere a pedepsei.
3. Activitatea sportivă
Organizarea de astfel de activități este în grija unei comisii compusă
din Director, unul sau mai mulți educatori, de unul sau mai mulți
asistenți sociali și de o reprezentanță de cinci deținuți cu prevederea
a cinci înlocuitori ai acestora din urmă. Deținuții care fac parte din
comisie sunt individualizați prin intermediul tragerii la sorți efectuată
la fiecare patru luni.
Pentru a solicita înscrierea la eventualele cursuri este necesară o
cerere scrisă.
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DEȚINUȚI STRĂINI
1. Măsura de expulzare
Deținuții străini trebuie să verifice la Oficiul Matricol al Inchisorii
dacă, împreună cu pedeapsa cu detenția, cu sentința de condamnare
a fost dată și măsura de siguranță de expulzare. O astfel de măsură
va fi aplicată numai după ispășirea pedepsei. În orice caz va trebui
să fie reexaminată susținerea premizei actualității pericolului social
cu fixarea audienței de reexaminare din partea Magistratului de
Supraveghere.
Condamnatul are dreptul să participe la o astfel de audiență, chiar
solicitând un permis de ședere temporar pentru motive de justiție.
Expulzarea se poate aplica chiar și în alte circumstanțe:
1. Ca sancțiune de înlocuire a pedepsei cu închisoarea nu mai mare
de 2 ani, (în cazurile în care nu se poate aplica suspendarea
condiționată a pedepsei), fiind dată de judecător prin sentință
(chiar și în cazul așa zisei înțelegeri). Într-un astfel de caz
expulzarea nu poate avea o durată mai mică de 5 ani.
2. Ca sancțiune administrativă, dată de Chestor, pentru violarea legii
asupra imigrării.
3. Este întotdeauna dată în cazul condamnării pentru infracțiuni
împotriva personalităților statului (terorism, bande armate,
conspirație politică, etc.).
4. Expulzarea poate să fie dată și din oficiu sau la cererea părții,
de către Magistratul de Supraveghere atunci când pedeapsa
cu detenția, chiar și restantă, nu depășește doi ani și nu este
în ispășire pedeapsa dată pentru infracțiuni relative la beneficii

penitenciare (art. 4 bis ord. Pen). Atunci când este dispusă din
oficiu, deținutul poate propune opoziția motivată în fața Tribunalului
de Supraveghere în termen de 10 zile de la notificarea decretului
de expulzare.
În orice caz, expulzarea nu poate fi executată atunci cânt străinul,
în țara sa de origine, riscă să fie persecutat pentru motive de rasă,
religie, sex, limbă, cetățenie, de opinie politică, condiții personale
sau sociale sau care poate să riște să fie retrimis într-un alt Stat
în care să nu fie protejat împotriva persecuției pentru aceleași
motive. Deci nu este permisă expulzarea, cu excepția expulzării
pentru motive de ordine publică sau de siguranță a Statului,
dispusă de Ministrul de Interne, împotriva:
- minorilor sub 18 ani cu excepția dreptului de a urma părintele
sau tutorele expuls
- străinilor în posesia cărții de ședere în Comunitatea Europeană
pe lungi perioade
- conviețuitorilor cetățenilor italieni cu care cetățeanul străin este
legat ori prin raporturi conjugale ori prin înrudire de până la
gradul 2
- femeilor (și soțul lor) gravide și până în a șasea lună după
nașterea copilului.
Atunci când apar astfel de circumstanțe, trebuiesc semnalate
anticipat Chesturii competente pentru a solicita Permisul de Ședere și
pentru a se opune expulzării.
În orice caz străinul este justificat să ceară măsuri alternative
detenției prevăzute de Regulamentul Penitenciarului ( încredințare în
probă serviciului social, semilibertate, detenție la domiciliu, etc.) fără
ca măsura de expulzare să prejudicieze acordarea lor. Beneficierea
de măsuri alternative poate fi evaluată eventual în mod pozitiv în
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scopul hotărârii de reexaminare a periculozității sociale în ordonarea
măsurii de expulzare.
Pentru reînnoirea permisului de ședere, trebuie să se adreseze
Oficiului Matricol sau Oficiului Educatori, care vor furniza formularul
special ce trebuie completat și semnat pentru Chestură.
Se recomandă întotdeauna să se păstreze o copie a cererii, astfel
încât să o poată arăta la Chestură imediat după eliberare în scopul de
a demonstra că s-au activat pentru reînnoirea permisului în timp ce
acesta era încă valabil.
2. Permisul de ședere pentru motive de justiție
Poate fi acordat, la cererea autorității judiciare, când prezența
străinului este considerată indispensabilă pentru a oficia un
proces pentru infracțiuni grave. În mod particular, atunci când se
demonstrează că dorește să se sustragă condiționării unei asociații în
scopul comiterii unor delicte sau atunci când reîntoarcerea în statul de
apartenență poate determina un pericol pentru integritatea personală
și pentru propria familie.
În aceste cazuri, la propunerea parchetului, se eliberează permisul
de ședere pentru motive de justiție valabil șase luni, putând fi prelungit
atunci când se execută programul de reintegrare agreat.
Dacă însă se găsește în străinătate și se dorește să se întoarcă
în Italia pentru a participa la un proces care se derulează și în care
este acuzat sau parte lezată, poate să solicite, chiar dacă mai înainte
fusese expulzat, autorizația de a reintra în Italia.
Autorizația este limitată pe perioada procesului și este acordată de
Chestor.



3. Dreptul la interpret și la traducere
Dacă nu se cunoaște limba italiană, aveți dreptul de a fi asistați în
mod gratuit de către un interpret în scopul de a putea să înțelegeți
acuzarea notificată.
În același mod cine nu înțelege limba italiană are dreptul la traducerea
actelor notificate în timpul detenției în limba cunoscută sau, în lipsă,
în engleză, franceză sau spaniolă, toate acestea în scopul asigurării
deplinei exercitări a dreptului constituțional la apărare.
4. Convenția de la Strasburg
Convenția Internațională de la Strasburg (21 Martie 1983), ratificată
de Italia în anul 1988, stabilește că cei care sunt deținuți în închisori
italiene pot, cu acordul lor, să ispășească pedeapsa în țara lor de
origine, dar care să fie aderentă Convenției.
Condamnarea dată de autoritatea judiciară italiană trebuie să fie
definitivă și relativă unui fapt care să fie prevăzut ca și infracțiune de
ambele țări.
Sunt numeroase statele, atât comunitare cât și necomunitare,
care au aderat la Convenție, printre care Albania, Ucraina, Moldova,
România, Ecuador, Peru, etc.
Pedeapsa de ispășit trebuie să fie de cel puțin șase luni și trebuie să
existe acordul celor două State interesate.
În nici un caz autoritățile italiene nu pot să permită ca executarea
pedepsei dată în Italia să se facă într-o țară în care există riscul concret
ca persoana să fie supusă tratamentelor contrarii sensului umanității.
Pentru cei care aparțin unui stat aderent Convenției și care doresc să
beneficieze de o astfel de posibilitate au la dispoziție o formularistică
specială pe lângă oficiul matricol al închisorii.
Cererea se adresează Ministerului de Justiție (Direcția Generală
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a Afacerilor Penale, Grațierilor și Cazierului, Oficiul II Administrația
Justiției Penale în raporturile cu străinătatea – str.Arenula N.70, Roma
00186), sau către Ministerul de Justiție al statului din care provine
cetățeanul.
După transferare, condamnarea suferită în Italia va fi convertită
într-o condamnare prevăzută de codul penal al Statului de destinație
pentru același tip de infracțiune.
În orice caz poziția penală nu poate fi agravată de conversie, adică,
condamnarea nu va fi mărită și perioada petrecută în închisorile
italiene se va scădea în întregime din condamnarea care va fi dată.
Se va putea să se beneficieze și de eventuale amnistii și măsuri de
grațiere, atât de la Statul Italian cât și de la cel de apartenență, dar
eventuala revizuire a procesului rămâne de competența exclusivă a
Statului Italian.
Dacă transferul trebuie să survină către o altă țară a Uniunii
Europene, procedura este foarte simplă.
Totuși, anumite țări extracomunitare, ca Albania, Tunisia și Maroc, cu
toate că au stipulate cu Italia acorduri bilaterale, ar trebui să facă mai
rapidă procedura de transfer pentru cei care solicită să ispășească
pedeapsa în patrie.

SĂNĂTATEA
1. Igiena
Trebuiesc urmărite, cu o atenție deosebită, regulile pentru a înlătura
infecții de orice natură, întotdeauna prezente în locurile în care
conviețuiesc mai multe persoane în spații strâmte.
Trebuie să se organizeze pentru a menține celula curată. Materialul
pentru curățenie este pus la dispoziție în mod gratuit de către structură,
dar este mereu posibilă achiziționarea de alte produse cu fondurile
proprii.
Nu este permis să-și facă sau să facă tatuaje și sunt interzise
raporturile sexuale.
Nu se recomandă în mod absolut schimbul de obiecte pentru igiena
personală, lenjeria, încălțămintea, etc.
Conservarea hranei trebuie să fie ingrijită și fructele și verdețurile
spălate cu atenție.
Instituția asigură folosirea adecvată și suficientă de lavoare și dușuri,
cât și de alte obiecte necesare îngrijirii și curățeniei persoanei. Dușul
nu se va face niciodată cu picioarele goale, pentru a evita infecțiile.
Periodic se organizează serviciul de tăiere a părului și raderea bărbii.
Poate fi permis uzul mașinii de ras electrice personale.
Tăierea părului și a bărbii poate fi impusă doar din motive igienicosanitare deosebite.
2. Modul de viață
Se recomandă să se aibă un mod de viață cât mai sănătos posibil,
în limitele impuse de condiția locurilor în care sunteți reținuți. A face
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gimnastica sau mișcare este foarte important pentru sănătate, precum
și să profitați de toate ocaziile pentru a sta în aer liber. Este permis,
cu excepția cazurilor deosebite, să rămâneți cel puțin două ore pe zi
în aer liber.
Celula se va aerisi adesea, ținând deschisă fereastra.
3. Asistența sanitară
La intrarea în Instituție, sunteți supuși vizitei medicale, în scopul
stabilirii unor eventuale boli fizice sau psihice. Asistența sanitară
ar trebui să fie prestată prin controale periodice frecvente, în mod
independent de solicitările celor interesați. Activități de medicină
preventivă va trebui să se desfășoare cu continuitate, care să releve,
să semnaleze și să intervină în situațiile care pot favoriza dezvoltarea
de forme patologice, datorate și lungilor situații de inerție și de reducere
a mișcării și activității fizice.
Cererea către medicul institutului se face, prin cerere la agentul de
serviciu al secției, indicând numele de familie. Dacă se acuză o stare
proastă neprevăzută au dreptul la o vizită urgentă.
Datele asupra sănătații sunt supuse discreției și medicii sunt obligați
la secretul profesiei.
Din punctul de vedere al asistenței sanitare, există aceleași drepturi
ca și cetățeanul liber. Se distribuie, cu titlu gratuit, medicamente
furnizate de Serviciul Sanitar Național, vizitele medicale generice, de
specialitate și investigațiile clinice instrumentale, ca analize ale urinei,
radiografii, electrocardiograme, etc.. Este posibilă achiziționarea de
medicamente prescrise de medic.
Este posibilă, cu autorizarea Directorului, vizita unui medic de
încredere, pe cheltuiala proprie.
Este prevăzută izolarea celor care sunt afectați de boli contagioase


sau presupuși ca fiind bolnavi contagioși.
În cazul suspectării de boală psihică, se adoptă imediat măsurile
în caz, respectând normele de asistență psihiatrică și de sănătate
mintală.
Este interzisă strângerea sau cedarea de medicamente altor
deținuți.
În fiecare Instituție unde sunt prezente femei, funcționează serviciile
speciale de asistență sanitară a femeii gravide și în timpul alăptării.
Mamelor li se permite să țină lângă ele copilul până la trei ani. Pentru
ingrijirea și asistența copiilor sunt organizate grădinițe specifice.
În Campania, singura Instituție înzestrată cu grădinița de copii este
cea din Avellino.
Pot fi admiși la ingrijirea și asistența în afara institutului fii în vârstă
de nu mai mult de 10 ani, în condițiile prevăzute pentru munca în
exterior, dacă sunt compatibili. Dacă mama a decedat sau este în
imposibilitate și copilul nu poate fi încredințat altora decât tatălui,
acesta poate obține asistența pentru copil în afară.
4. Toxicodependența
Legislația națională în materie prevede ca subiecții toxicodependenți
supuși unei măsuri de detenție au dreptul la aceleași tratamente
oferite cetățenilor toxicodependenți italieni, în sarcina Serviciilor
Toxidependenți ai Societătii Sanitare Locale.
În aplicarea acestor principii legislative Departamentul
Farmacodependențe al Societății Sanitare Locale Napoli 1 a instituit
o Unitate Operativă a Serviciului Toxicodependenți Aria Penală (UOT
SerT Area Penale) care operează în interiorul Circumscripției Judiciare
din Poggioreale și în Centrul Penitenciar din Secondigliano, prin
intermediul a două grupuri de operatori cu diverse profesii (medici,
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psihologi, asistenți sociali), în colaborare cu societăți și asociații ai
unui terț sector.
UOT SerT Area Penale garantează în mod special:
În colaborare cu UOT SerT de proveniență a subiecților deținuți
toxicodependenți pentru a asigura:
- continuitatea terapiilor farmacologice și psihosociale deja în act;
- evaluarea și orientarea către programe adecvate alternative
detenției;
- însoțirea, în faza descarcerării subiectului, la serviciile teritoriale
competente pentru continuitatea luării în evidență și pentru
prevenirea riscurilor de overdose și în general stiluri de viață cu risc
sanitar și social.
Prestațiile oferite, în sinteză, sunt:
- primirea cu evaluarea stării sănătății, a problematicilor psihologice,
sociale și orientarea în tratamente
- tratamente farmacologice și sociale în funcție de diferitele forme de
dependență de substanțe stupefiante și psihoactive;
- vizite medicale, screening diverse și luarea în evidență a stării de
sănătate generală
- susținerea psihologică a subiecților care o solicită;
- consiliere socială, asistență și însoțire în procesul de particularizare
și de execuție a măsurilor alternative detenției în înțelegere cu UOT
SerT al ASL de proveniență și de competență teritorială;
- consilierea și orientarea familiilor deținuților.
Au dreptul la asistență UOT SerT toți deținuții care, la momentul
intrării în Instituție, se declară toxicodependenți de substanțe
stupefiante sau deținuții toxicodependenți care fac cerere după ce au
fost atribuiți unei secții a Instituției.
Echipa UOT SerT desfășoară activitățile sale de asistență atât în


cadrul Penitenciarului local din Poggioreale cât și în Centrul Penitenciar
din Secondigliano, de luni până duminica, de la orele 8.00 la orele
14.00, pentru tot anul.UOT SerT Area Penale a Departamentului
Farmacodependențe colaborează în mod activ cu UEPE (Oficiul
Execuție Penală Externă) cu ICAT (Institute pentru Arestul Atenuat) și
cu Primăria din Napoli și agențiile terțului sector pentru toate activitățile
conexe cu măsurile alternative și cu reintegrarea socială.
Echipa UOT SerT Area Penale oferă colaborarea sa și consilierea
avocaților de pe lângă secretariatul deținuților a celor două Instituții de
pedeapsă sau pe lângă sediile lor operative.
Pentru contact:
- sediul central c/o Departamentul Farmacodependență ASL NA 1,
str.Manzoni nr.249, tel 0812547683; 0812547652
- sedii operative: c/o Penitenciarul local Poggioreale, tel. 19575207
c/o Centrul Penitenciar Secondigliano, tel. 081069419
5. SIDA
Un aspect determinant în controlul infecțiilor și în mod special cele
cu HIV în cadrul penitenciarului, îl are executarea testului la intrarea
deținutului în închisoare.
Este deci indispensabilă obținerea “consensului informat” atestat
prin semnătura autografă a deținutului. Testul devine obligatoriu doar
în anumite condiții clinice care cer confirmarea în scop terapeutic
sau de profilaxie chiar și prin intermediul TSO (Tratament Sanitar
Obligatoriu).
Asistența deținuților infectați cu HIV trebuie să fie ghidată de Unitățile
Operative de boli infecțioase competente în teritoriu. Va trebui, de
asemenea, să fie garantată în toate structurile de pedeapsă furnizarea
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constantă de medicamente antiretrovirale.
Se stabilește “amânarea obligatorie a executării pedepsei” atunci
când deținutul este bolnav de:
- SIDA confirmată, deficit imunitar grav (CD4 egal sau inferior a 200
celule/ml în două modificări succesive).
- Indice Karnofsky < 50 (vezi progresia indicelui Karnofsky)
- O altă boală gravă cu condiții de sănătate incompatibile cu detenția.

CHELTUIELI DE JUDECATĂ ȘI DE ÎNTREȚINERE ÎN
ÎNCHISOARE
1. Cheltuieli
Cheltuielile pe care Statul le-a suportat pentru susținerea procesului
și pentru întreținerea în închisoare trebuie, în cazul condamnării, să fie
plătite de persoana în cauză.
Cota zilnică pentru întreținerea în închisoare este acum de 1,80
euro. În aceasta sunt cuprinse costurile hranei și acelea ale uzului
echipamentului personal, furnizat de Administrația Penitenciarului
(saltea, cearșeafuri, tacâmuri, farfurii, etc.).
2. Scutirea de debit
Cheltuielile de judecată și de întreținere în închisoare nu se plătesc
dacă sunteți în condiții economice nevoiașe și v-ați menținut o conduită
corespunzătoare pe timpul detenției.
Cererea se va prezenta Magistratului de Supraveghere, după
notificarea avizului plății. Instanța suspendă procedura pentru
recuperarea sumelor.
3. Pentru deținuții muncitori
În cazul acceptării cererii de scutire a debitului, nu mai sunteți
obligați la plata cheltuielilor de întreținere, cu excepția celor privitoare
perioadei în care s-a prestat activitatea lucrativă.
Pentru această perioadă, de fapt, suma datorată va fi scăzută din
retribuția la care se are dreptul, luată din fondul blocat (Capitolul IV,
paragraful 6).
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IEȘIREA DIN ÎNCHISOARE
1. Libertatea
Direcțiunea Instituției, după ce a primit ordinul Autorității Judiciare
sau a Siguranței Publice competente, redă imediat libertatea atunci
când lipsesc motivele care să justifice detenția.
Directorul Instituției anunță aceasta măsură prevăzută, cu cel puțin
trei luni inainte, la UEPE, comunicând toate datele necesare pentru
intervențiile asistenței necesare.
În cazul în care această previziune nu se poate avea cu trei luni
înainte, Directorul comunică atunci când ajunge la cunoașterea
deciziei.
Dacă se solicită de cel care iese din închisoare, Consiliul de
Dișciplină al Instituției eliberează un certificat cu eventuala calificare
profesională dobândită și informații obiective asupra purtării avute.
Instituția se îngrijește de îmbrăcăminte pentru cel ce nu o deține
și dacă nu este în măsură să meargă în localitatea de reședință, pe
cheltuiala proprie, îi sunt furnizate titlurile de voiaj necesare.
Pentru cei rezidenți în străinătate, se furnizează titlurile de voiaj
necesare pentru a merge la consulatul țării în care are reședința.
Se returnează obiectele reținute la momentul intrării în instituție și
banii.
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DE PARTEA FAMILIEI
1. Sentimentul de rătăcire
Atunci când o rudă, un prieten este arestat, cei cărora le este drag
au un sentiment de rătăcire, de gol neprevăzut, de neputință totală.
Acestei persoane i se ia libertatea și dacă acest lucru se întîmplă
pentru prima dată, nu știm cum să ne comportăm. Circumstanțele de
timp și de loc în general nu sunt favorabile pentru că arestul survine la
primele raze ale dimineții și se simt și mai singuri.
Ce este necesar să se facă în timp ce o persoana dragă este
arestată?
2. Avocatul
Înainte de toate verificați care este Autoritatea care a semnat
prevenția și contactați imediat avocatul de încredere ales. Dacă nu se
cunoaște numele unui avocat care poate fi interesat de caz, adresațivă unuia care poate da indicații pentru numirea unui apărător. În lipsă,
verificați pe documentul restrictiv notificat, numele și eventualele
adrese ale apărătorului din oficiu.
Raportul cu avocatul este important deoarece este o figură obligatorie
și esențială pentru tot ceea ce se va întâmpla pe urmă.
Este garantată apărarea pe cheltuiala statului a celor care se
găsesc în condiții economice deosebite și pot astfel să obțină să nu
plătească apărătorul, cheltuielile de judecată, eventualii consultanți
sau investigatori.
Pentru a fi admiși la apararea gratuită este necesar să aveți un
venit mai mic de 9.723,48 euro mărit cu 1.032,91 euro pentru fiecare


Apendice
persoană majoră cu care se conviețuiește. Pentru calcul, trebuie să
se însumeze propriului venit cu acela al celorlalte persoane cu care
se conviețuiește.
Sunt excluși de la apararea gratuită acuzații și condamnații pentru
evaziune fiscală.
Doar apărătorii înscriși în Registrul specific așa zisei “apărări gratuite”
sunt abilitați să desfășoare acest serviciu. Registrul se găsește la
Consiliul Ordinului Avocaților din Napoli.
Numirea, până ce nu s-a făcut de către arestat, poate fi efectuată
de o rudă apropiată, prin declarație făcută la Autoritatea Judiciară din
cauză sau consemnată acesteia de către apărător sau transmisă cu
scrisoare recomandată.
În lipsa unei numiri de încredere, rămâne valabilă aceea a
apărătorului din oficiu făcută de Autoritatea Judiciară. Apărătorul din
oficiu trebuie să fie retribuit.
Avocatul va indica diverșii pași prevăzuți de procedură.
3. Poziția juridică
De îndată ce se cunoaște Instituția în care a fost închisă ruda este
necesar să se informeze în ce pavilion sau sector a fost consemnată
și să cunoască poziția juridică a acesteia. De aceste două elemente
depinde cantitatea și calitatea următoarelor raporturi ce se vor putea
ține.

1. Garantul persoanelor supuse măsurilor restrictive de libertate
personală
Nu există instituția “Garantului” la nivel național, chiar dacă, de
câtva timp, există câteva propuneri de lege. Anumite entități locale,
precum Regiunea Campania, au trecut la înființarea acestei forme
instituționale.
“Garantul” – instituit de către Consiliul Regional din Campania –
asigură erogarea prestațiilor și a serviciilor inerente: dreptul la sănătate;
îmbunătățirea calității vieții; instruirea; asistența religioasă; formarea
profesională și orice altă prestație cu finalizare prin recuperare,
reintegrare socială și reintroducere în cîmpul muncii.
“Garantul” are facultatea de a intra în închisoare din propria inițiativă
sau la cererea terților.
Biroul Garantului poate fi contactat de către deținuți sau de rudele
acestora în următoarele moduri: prin intermediul poștei, scriind la
adresa: Biroul Garantului drepturilor deținuților, Centrul Direcțional,
is.F8 – Napoli; prin intermediul telefonului la numerele 0817783132 –
3852; prin intermediul mail-ului la garante.detenuti@consiglio.regione.
campania.it

4. Vorbitoare, pachete, poșta, convorbiri telefonice
Acestea sunt instrumentele cu care se poate relaționa cu ruda din
închisoare. În scopul verificării condițiilor și a modalităților acestora,
confruntați capitolul V și Apendicele. În acesta din urmă se regăsesc
regulile și practicile fiecărei Instituții.




Apendice
2. Aspectele organizative variabile
Fiecare Instituție disciplinează, în funcție de exigențele structurale
și organizative:
a. orare de deschidere și de închidere
b. orare relative organizării vieții cotidiene
c. modalități relative desfășurării diverselor servicii
d. orare de permanență în localuri comune
e. orare, ture și modalități de permanență în aer liber
f. timpi și modalități particulare pentru vorbitoare și corespondență
chiar și telefonică
g. afișările permise și modalitățile relative
h. jocurile permise.



CHESTIONAR CӐTRE INSTITUȚIILE DIN CAMPANIA
PRELIMINAR
“Instituția condusă de
Dumneavoastră este dotata cu
un regulament intern?”
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: a fost propus dar nu
încă aprobat
BENEVENTO: da, dar nu a fost
încă aprobat
CARINOLA: da
EBOLI: nu
LAURO: da
O.P.G. AVERSA: Redactat și în
curs de aprobare
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: regulamentul
a fost deja redactat și este în
examinarea Magistratului de
Supraveghere
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: nu.
Viața instituției este reglementată
de ordin de serviciu
S. M. C. VETERE: da
SALA CONSILINA: da, din
22.02.2008
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: nu

VALLO DELLA LUCANIA: da, dar
nu este încă aprobat
“Copia regulamentului se
înmâneaza în momentul intrării
în instituția de detenție?”
ARIANO IRPINO: nu întotdeauna
ARIENZO: nu
AVELLINO: nu
BENEVENTO: nu
CARINOLA: este la dispoziția
deținuților
EBOLI: ///
LAURO: nu, este disponibil la
biblioteca
O.P.G. AVERSA: nu
O.P.G. NAPOLI: nu, se poate doar
vedea. Nu se înmânează copia din
lipsa hârtiei pentru fotocopiere.
POGGIOREALE: ///
POZZUOLI: nu
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
nu, dar este informat asupra
drepturilor și îndatoririlor
S. M. C. VETERE: nu
SALA CONSILINA: nu
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: ///
VALLO DELLA LUCANIA: nu, sunt
informați în mod verbal


Apendice
“În cazul în care nu ar există un
regulament intern există totuși
reguli scrise, relative la normele
principale ( în sensul de
drepturi și obligații ) care sunt
obligați să respecte în interiorul
instituției?”
ARIANO IRPINO: se furnizează în
timpul vorbitorului la prima intrare
ARIENZO: ///
AVELLINO: nu, deținutul este
informat verbal
BENEVENTO: da
CARINOLA: ///
EBOLI: da
LAURO: ///
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: ///
POGGIOREALE: da, ordine și
avize de serviciu
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: ///
SALA CONSILINA: ///
SALERNO: ///
SECONDIGLIANO: ///
VALLO DELLA LUCANIA: se
informează în mod verbal
“În momentul intrării în
închisoare este furnizată
deținutului copia regulamentului
de execuție și de organizare în
penitenciar?”


ARIANO IRPINO: nu
ARIENZO: ///
AVELLINO: este disponibil la
bibliotecă
BENEVENTO: nu, este posibilă
vizionarea folosind materialul
disponibil în bibliotecă
CARINOLA: îl poate vedea ori de
câte ori dorește
EBOLI: nu, poate totuși să îl vadă
la bibliotecă
LAURO: organizarea în
penitenciar este disponibilă în
spațiile comune
O.P.G. AVERSA: nu
O.P.G. NAPOLI: nu, din lipsa
hârtiei de fotocopiat
POGGIOREALE: la cererea
deținutului
POZZUOLI: un extras
S. ANGELO DEI LOMBARDI: se
furnizează un extras
S. M. C. VETERE: se furnizează
un extras la cerere
SALA CONSILINA: la cerere
SALERNO: ///
SECONDIGLIANO: nu
VALLO DELLA LUCANIA: nu

ÎN LEGĂTURA CU INTRAREA ÎN
INSTITUȚIE
“Care sunt modalitățile de
intrare? Descrierea și pașii
către diverse birouri”.
ARIANO IRPINO: matricola,
cazier, infirmerie, locație
ARIENZO: percheziție, matricola,
infirmerie, interviu cu comandantul
AVELLINO: matricola – sanitar
– secție
BENEVENTO: înmatriculare,
percheziție asupra persoanelor și
a efectelor personale, furnizarea
dotării, vizita medicală, celula,
interviu prima intrare
CARINOLA: matricola –
comandant – educator - infirmerie
EBOLI: poarta- percheziție –
matricola – infirmerie – serviciul
“noi intrați”
LAURO: matricola – oficiul cazier
– sanitar – coordonare – operativii
echipei
O.P.G. AVERSA: acceptare –
vizita medicală – interviu cu
psihologul - psihiatru
O.P.G. NAPOLI: oficiul matricola –
oficiul sanitar – oficiul educatori
POGGIOREALE: acceptare, vizita
medicală, vizita la Prezidiul noilor
intrați, alegerea secției, vizita
Serviciului Toxicodependeți pentru

toxicodependenți
POZZUOLI: ///
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
înmatriculare, percheziție, vizita
medicală, interviu la prima intrare,
desemnarea secției
S. M. C. VETERE: matricola
– vizita medicală – poziționare
sector N.G. – vizita psihologică
SALA CONSILINA: înmatriculare –
serviciul de primire
SALERNO: percheziție în localul
special, însoțire la infirmerie
SECONDIGLIANO: înmatriculare,
vizita medicală, vorbitor cu
Inspectorul
VALLO DELLA LUCANIA: vezi
ordinul de serviciu nr.8 din
31.07.07
“După trecerea pe la Oficiul
Matricol (percheziții, amprente
digitale, foto de recunoaștere
și date anagrafice) ce anume
urmează a fi comunicat și
întrebat noul reținut în legătură
cu noul său “statut?”
ARIANO IRPINO: dacă cunoaște
motivele arestului, dacă
intenționează să avizeze familia
sau consulatul în cazul străinului
ARIENZO: dacă are probleme de
integrare
AVELLINO: principalele drepturi
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și obligații
BENEVENTO: eventuale
probleme personale, familiare, cu
populația deținută
CARINOLA: necesitațile sale cele
mai urgente
EBOLI: se întreabă dacă există
eventuale probleme de integrare
și/sau de incompatibilitate
personală, se fac cunoscute
caracteristicile instituției în ce
privește ICATT
LAURO: da, dificultățile familiare
și/sau lipsuri personale
O.P.G. AVERSA: avizarea familiei
– situații juridice deosebite – alte
declarații personale
O.P.G. NAPOLI: persoanele de
avertizat în caz de necesitate
POGGIOREALE: modalitățile de
comportament intern și cele cerute
de deținut în timpul vorbitorului de
la prima intrare cu Educatorul
POZZUOLI: ///
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
drepturi și obligații și eventuale
problematici cu caracter gestional,
numirea apărătorului și persoane
de avizat
S. M. C. VETERE: se comunică
principalele reguli ale închisorii
și se înregistrează informații
personale
SALA CONSILINA: în timpul


vorbitoarelor cu sanitarul și
cu comandantul se evaluează
existența eventualelor problematici
specifice
SALERNO: informații asupra
eventualelor precedente
detenții și eventualele situații de
incompatibilitate, apartenența la
eventuale organizații criminale,
redactare de scutire pentru
activitățile sportive
SECONDIGLIANO: ///
VALLO DELLA LUCANIA: vezi
ordinul de serviciu nr.8 din
31.07.07
“Se cer deținutului: informații
privitoare stării sale de sănătate
(dacă este bolnav, dacă are
nevoie să ia medicamente
sau are nevoie de controale
medicale, eventuale intoleranțe
alimentare, alergii,..)”
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: da
CARINOLA: da
EBOLI: da
LAURO: da
O.P.G. AVERSA: este supus vizitei
medicale
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: da

POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da
SALA CONSILINA: da
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: da
“dacă există probleme legate
de boli și/sau dependențe
de diferite naturi (hepatite,
toxicodependențe, sida,
dependența de alcool…)”
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: da
CARINOLA: da
EBOLI: da
LAURO: da
O.P.G. AVERSA: este încredințat
prezidiului sanitar prezent în
instituție
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: da
POZZUOLI:da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da
SALA CONSILINA: da
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: da

“dacă sunt problematici
deosebite legate de raporturile
de conviețuire cu alți deținuți;
sau de propria siguranță
personală”
ARIANO IRPINO: măsuri potrivite
luate pentru a garanta integritatea
personală
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: da
CARINOLA: da
EBOLI: da
LAURO: da
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: da
POZZUOLI:da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da
SALA CONSILINA: da
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: da
“Deținutul este supus la vizita
medicală preliminară?”
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: da
CARINOLA: da
EBOLI: da
LAURO: da
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O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: una imediat,
la urgență și una în 24 de ore în
secție
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da
SALA CONSILINA: da,
fundamentală este vizita medicală
la prima intrare
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: da
“La momentul intrării în
instituție este prevăzut
pentru deținut un vorbitor cu
psihologul?”
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: nu, din cauza puținelor
ore desemnate expertului
AVELLINO: da
BENEVENTO: da, nu de rutină,
neexistând prezidiul dar la
semnalizarea oricărui lucrător
(polițist al penitenciarului –
educator – director)
CARINOLA: da, dacă vine din
libertate
EBOLI: da, este prevăzut
LAURO: da
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da


POGGIOREALE: da, Prezidiului
Noilor Sosiți
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da
SALA CONSILINA: da, chiar dacă
expertul Art.80 O.P. are un câmp
limitat de operativitate pentru
motive economice
SALERNO: da, prin intermediul
serviciului de primire
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: da
“Ce îmbrăcăminte și
echipament este înmânat
deținutului la momentul intrării
în instituția de detenție?”
ARIANO IRPINO: așternuturi
pentru pat și eventualii pantofi
permiși
ARIENZO: se înmânează
așternuturile pentru pat și tot ceea
ce este necesar pentru curățenia
personală și a celulei
AVELLINO: de prima necesitate
BENEVENTO: pantofi dacă nu
au, lenjerie intimă, obiecte de tip
“caritas” pentru săraci, tuturor
fețe de pernă, lenjerie de pat și
prosoape
CARINOLA: echipamentul
administrației și îmbrăcămintea
care o cere, proprie sau a

administrației
EBOLI: lenjerie de pat, paturi,
set de tacâmuri, materiale pentru
igiena personală
LAURO: îmbracă haine proprii,
doar muncitorilor le este furnizată
o îmbrăcăminte de muncă
O.P.G. AVERSA: obiecte
personale permise
O.P.G. NAPOLI: cea personală
POGGIOREALE: lenjerie, haine,
pantofi, la cerere
POZZUOLI: două cearșafuri, un
prosop de baie, tacâmuri, farfurii
și pahare
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
îmbrăcăminte personală ușor de
controlat
S. M. C. VETERE: cearșafuri,
paturi, prosoape și la cerere haine
SALA CONSILINA: lenjerie de pat
și haine în cazul săracilor
SALERNO: efecte pentru așternut
și veselă pentru mașina de spălat
vase
SECONDIGLIANO: pentru cei
care nu au îmbrăcăminte, se
înmânează echipament
VALLO DELLA LUCANIA:
cearșafuri, fețe de pernă, halat de
baie și paturi

“Pentru nevoile personale ce i
se dă deținutului?”
ARIANO IRPINO: lenjeria de pat și
produse pentru igiena personală
ARIENZO: dacă este nevoiaș,
obiecte pentru igiena personală
AVELLINO: obiecte pentru igiena
personală
BENEVENTO: săpun, hârtie
igienică, absorbante, periuța
de dinți, pastă de dinți, șampon
pentru cei nevoiași
CARINOLA: produse pentru igiena
personală și a camerei
EBOLI: ///
LAURO: set minim pentru igienă
O.P.G. AVERSA: săpun, hârtie
igienică și șampon
O.P.G. NAPOLI: hârtie igienică
POGGIOREALE: periuță și pastă
de dinți, săpun, prosoape, fețe de
pernă și cearșafuri, hârtie igienică,
papuci și instrumente pentru
curățenia camerei
POZZUOLI: produse necesare
curățeniei persoanei, ex: periuță și
pastă de dinți, săpun
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
lighean, paturi, săpun lichid, pastă
și periuță de dinți, hârtie igienică
S. M. C. VETERE: produse pentru
curățenia personală și a camerei
SALA CONSILINA: un set pentru
igiena personală
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SALERNO: materiale pentru
igiena intimă
SECONDIGLIANO: hârtie igienică,
săpun, spuma de ras, lame de ras
VALLO DELLA LUCANIA:
îmbrăcăminte intimă și nu numai.
La nevoie
ÎN LEGATURĂ CU OBIECTELE
PERSONALE
“care obiecte, la momentul
intrării în închisoare, poate să
țină cu el deținutul?”
ARIANO IRPINO: obiecte permise,
nepericuloase și de valoare
modică
ARIENZO: tot ceea ce este
prevăzut și permis de regulament
AVELLINO: nimic – doar
îmbrăcăminte
BENEVENTO: ceas care poate
fi inspectat și de valoare modică,
verigheta, lănțișor sau brățară,
biblia sau alte cărți
CARINOLA: acelea prevăzute de
regulament
EBOLI: verighete de cununie,
ceas de tip permis
LAURO: tot ceea ce nu are o
valoare ridicată (verigheta de
cununie, lănțișor, ceas)
O.P.G. AVERSA: lenjeria, anumite


obiecte de îmbrăcăminte, ceas și
verigheta
O.P.G. NAPOLI: obiecte pentru
igienă personală și ceas
POGGIOREALE: obiectele
permise sunt foarte multe, practic
tot ceea ce nu implică probleme
de siguranță
POZZUOLI: verighete de cununie
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
ceas cu carcasă transparentă,
verigheta, imagine cu chipul unui
defunct
S. M. C. VETERE: verigheta
de cununie, ceas, lănțișor de o
valoare afectivă deosebită dar de
valoare economică medie
SALA CONSILINA: obiecte de
diferite tipuri dar de tip permis
pentru a preveni pericole de
siguranță activă și pasivă
SALERNO: verigheta de cununie,
ceas de valoare modică și obiecte
de o valoare afectivă deosebită
SECONDIGLIANO: obiecte de o
valoare afectivă deosebită dar de
valoare modestă
VALLO DELLA LUCANIA: cele
prevăzute de regulamentul intern
“Cele nepermise în închisoare
unde sunt păstrate?”
ARIANO IRPINO: la cazier
ARIENZO: în depozit

AVELLINO: într-un depozit special
BENEVENTO: în seiful oficiului
CARINOLA: în depozit
EBOLI: la oficiul matricola
LAURO: oficiul cazier, dacă sunt
de valoare se înregistrează și se
păstrează în seif.
O.P.G. AVERSA: depozitul
deținuților
O.P.G. NAPOLI: cazier și depozit
POGGIOREALE: cazier
POZZUOLI: obiectele de valoare
la oficiul matricola, restul în
depoziul deținutelor
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
oficiul matricola și cazier în funcție
de valoare
S. M. C. VETERE: cazier
SALA CONSILINA: depozit,
pachetul deținuți
SALERNO: oficiul cazier
SECONDIGLIANO: cazier
VALLO DELLA LUCANIA:
obiectele de valoare la oficiul
matricola, celelalte la cazier
“Pot astfel de obiecte să fie date
rudelor? »
ARIANO IRPINO: la vorbitor sau
expediate
ARIENZO: da, prin cerere scrisă
prin intermediul vorbitorului
AVELLINO: da, prin intermediul
vorbitorului sau expediate

BENEVENTO: da, la vorbitor cu
cerere
CARINOLA: prin intermediul
corespondenței sau înmânate
rudelor cu ocazia vorbitorului
EBOLI: da, după ce a facut o
cerere autorizată expres
LAURO: da, după ce a făcut
o cerere scrisă și autorizată,
prin intermediul vorbitorului sau
expediate
O.P.G. AVERSA: da, înmânate la
vorbitor sau prin poștă
O.P.G. NAPOLI: prin colet poștal
sau după ce a fost solicitat la
vorbitor viziv
POGGIOREALE: da, dacă
sunt judecabile, cu nulla osta a
Autorității Judiciare
POZZUOLI: da, cu cerere
autorizată, prin colet rudelor în
zilele de vorbitor
S. ANGELO DEI LOMBARDI: prin
colet poștal sau înmânare directă
rudelor în timpul vorbitorului
S. M. C. VETERE: da,cu cerere
autorizată de Director sau de
Autoritatea Juridică competentă
SALA CONSILINA: da, la cererea
persoanei interesate
SALERNO: la cererea deținutului
și prelevarea de către rude
SECONDIGLIANO: da, în urma
unei cereri a deținutului eventual


Apendice
după aprobarea Autorității
Judiciare
VALLO DELLA LUCANIA: prin
colet poștal și/sau propriilor
membri ai familiei cu ocazia
vorbitorului prin intermediul
personalului Poliției Penitenciarului
VIAȚA COTIDIANĂ
“Care sunt normele de
comportament relative
următoarelor aspecte:
- Trezirea
ARIANO IRPINO: orele 8.00
ARIENZO: orele 7.00
AVELLINO: 6.00
BENEVENTO: orele 7.00
CARINOLA: orele 7.00
EBOLI: orele 8.00
LAURO: 7.00
O.P.G. AVERSA: în mod autonom
O.P.G. NAPOLI: orele 7.00
POGGIOREALE: orele 8.00
POZZUOLI: pentru deținutele
care muncesc sau care urmează
cursuri, de la orele 7.00 la orele
7,30
S. ANGELO DEI LOMBARDI: 8.00
S. M. C. VETERE: 7.00
SALA CONSILINA: orele 8.00 cu
asigurarea numerică a deținuților
SALERNO: 7,30


SECONDIGLIANO: 8.00
VALLO DELLA LUCANIA: 7.00
- Micul dejun, prânz, cină
ARIANO IRPINO: 8.00-08.30;
12.00 – 12.30; 18.00 – 18.30
ARIENZO: 8.00; 12.00; 18.00
AVELLINO: 7.30 – 12.00 – 17.00
BENEVENTO:7.00 – 12.00 –
17.00
CARINOLA: servit în celulă prin
intermediul deținutului muncitor
EBOLI: 8.30 – 12.00 – 19.00
LAURO: 7.30 – 12.00 – 18.00
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: 7.30 – 12.00 –
18.00
POGGIOREALE: 8.00 – 12.00
– 18.00
POZZUOLI: 7.10 – 12.00 – 17.30
S. ANGELO DEI LOMBARDI: 8.00
– 8.30; 12.00 – 13.00; 18.00
S. M. C. VETERE: 7.30; 11.30;
18.00
SALA CONSILINA: 8.30; 11.30;
17.30
SALERNO: 7.30; 11.30; 17.30
SECONDIGLIANO: 8.00; 11.30 –
11.45; 18.30 – 18.45
VALLO DELLA LUCANIA:8.00;
12.00; 18.30
- curățenia camerei
ARIANO IRPINO: 8.00 – 8.30

ARIENZO: orar matinal
AVELLINO: 8.00
BENEVENTO: la discreția
deținutului dar ridicarea gunoiului
este oricum la orele 7.30
CARINOLA: efectuată de înșiși
ocupanții
EBOLI: orar antimeridian
LAURO: în grija ocupanților
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI:8.00
POGGIOREALE: în funcție de
organizația camerei
POZZUOLI: în orele antimeridiane
prin rotație în camerele de detenție
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
8.00 – 8.30
S. M. C. VETERE: gestiunea este
dată ocupanților
SALA CONSILINA: în mod
autonom
SALERNO: autonom
SECONDIGLIANO: individual
VALLO DELLA LUCANIA: în
timpul zilei

– 15.00
CARINOLA: patru
EBOLI: 9.00 – 11.00; 13.00 –
15.00
LAURO: iarna 9.00 – 11.00 si
13.00 – 15.00, vara 9.00 – 13.00
și 15.00 – 20.00
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: 9.00 – 11.30
POGGIOREALE: două pe zi
POZZUOLI: 9.20 – 10.50; 11.0012.30; 14.00 – 15.10; 15.20 –
16.30 în spațiile destinate
S. ANGELO DEI LOMBARDI: 9.00
– 11.00; 13.00 – 15.00
S. M. C. VETERE: 9.00 – 11.00;
13.00 – 15.00
SALA CONSILINA: 9.00 – 11.00;
13.00 – 15.00
SALERNO: 9.00 – 11.00; 13.00 –
15.00; 16.00 – 17.00
SECONDIGLIANO: 9.00 – 11.00;
13.00 – 15.00
VALLO DELLA LUCANIA: 9.00 –
11.00; 13.00 – 15.00

- ore în aer liber
ARIANO IRPINO: 9.00 – 11.00;
13.00 – 15.00
ARIENZO: 9.30 – 11.30; 13.30
– 15.00
AVELLINO: 9.00 – 11.00; 13.00
– 15.00
BENEVENTO: 9.00 – 11.00; 13.00

- desfășurarea de activități
recreative, sportive, religioase
ARIANO IRPINO: 9.00 – 11.00;
13.00 – 15.00; 16.30 – 18,30
ARIENZO: orar matinal
AVELLINO: da, în locurile permise
BENEVENTO: 9.00 – 11.00; 15.30
– 17.30


Apendice
CARINOLA: da
EBOLI: 9.00 – 12.00; 13.00 –
19.00
LAURO: în timpul orarului de aer
liber și sociabilitate
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: 9.00 – 11.30;
13.00 – 15.00
POGGIOREALE: de la orele 9.00
la 11.30 / de la orele 12.30 – 18.00
POZZUOLI: vineri după amiaza
întilnirea cu preotul; activități
recreative în timpul orelor de
sociabilitate după amiaza
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
16.30 – 18.00
S. M. C. VETERE: 16.00 – 17.30
și Slujba religioasă de duminică
SALA CONSILINA: 9.00 – 12.00;
activități religioase sâmbăta
SALERNO: Sfânta Slujbă o dată
pe săptămână, activități sportive în
timpul orelor în aer liber
SECONDIGLIANO: ///
VALLO DELLA LUCANIA: în
timpul zilei
- odihna de noapte
ARIANO IRPINO: de la 24.00 la
8.00
ARIENZO: de la 22.00 la 7.00
AVELLINO:23.00
BENEVENTO: 20.00 – 7.00
CARINOLA: de la orele 24


EBOLI: de la orele 24.00
LAURO: 22.00 – 7.00
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: de la orele 20.00
la orele 7.00
POGGIOREALE: ///
POZZUOLI: 00.30
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
24.00 – 8.00
S. M. C. VETERE: 23.00 – 7.30
SALA CONSILINA: 24.00 – 8.00
SALERNO: 20.00 – 7.00; vara
24.00 – 7.30
SECONDIGLIANO: în funcție de
ritmul biologic
VALLO DELLA LUCANIA: 18.00
- vorbitoare
ARIANO IRPINO: 8.00 – 14.00
ARIENZO: de la 9.00 la 15.00, de
marți până vineri
AVELLINO: 6 pe lună pentru
deținuți comuni; 4 pentru ceilalți de
înalta siguranță
BENEVENTO: în fiecare zi, cu
excepția sâmbetei și duminicii,
7.30 – 15.00, în funcție de un
calendar
CARINOLA: cele prevăzute de
regulament
EBOLI: miercuri și sâmbăta de la
9.00 la 12.30
LAURO: marți și sâmbătă; la
fiecare 15 zile duminica; un

vorbitor – prânz lunar
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: marți și vineri de
la 8.00 la 14.00
POGGIOREALE: în toate zilele cu
excepția festivităților, de la orele
7.30 la orele 15.00
POZZUOLI: în sala special
amenajată cu un număr de
persoane asupra cărora este
posibil controlul viziv eficace
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
zilnic
S. M. C. VETERE: 6 sau 4 pe lună
așa cum prevede normativa
SALA CONSILINA: luni și vineri de
la 9.00 la 14.00
SALERNO: în baza normativei
SECONDIGLIANO: 4 sau 6 pe
lună
VALLO DELLA LUCANIA: joi și
sâmbătă, de la 9.00 la 14.00
- convorbiri telefonice și
corespondența
ARIANO IRPINO: convorbiri
telefonice de luni până sâmbătă
de la 13.00 la 19.00
ARIENZO: luni pentru convorbiri
telefonice
AVELLINO: 4 pentru comuni; 2
pentru ceilalți de înaltă siguranță
BENEVENTO: în fiecare zi de
la 9.00 la 20.00 în baza unui

calendar
CARINOLA: prevăzute de
regulament
EBOLI: de la 13.00 la 20.00;
corespondența zilnică
LAURO: 4 convorbiri telefonice pe
lună; corespondența este liberă
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: de luni până
sâmbătă, de la orele 14.00 la
19.00 (durata apelului 10 min.)
POGGIOREALE: două convorbiri
telefonice lunar și corespondența
liberă
POZZUOLI: convorbiri în număr
prevăzut de Regulament cu
cererea adecvată. Corespondența
este zilnică
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
15.00 – 21.00; distribuire 15.00,
ridicare 17.00
S. M. C. VETERE: 4 sau 2 pe lună
așa cum prevede normativa
SALA CONSILINA: convorbiri
telefonice, una pe săptămână;
corespondența zilnică
SALERNO: așa cum este prevăzut
de normativă
SECONDIGLIANO: una pe
săptămână sau două pentru
motive deosebite
VALLO DELLA LUCANIA: în
fiecare zi de la orele 17.00


Apendice
- comunicări cu exteriorul
ARIANO IRPINO: corespondența,
telegrame, fax sau telefon
ARIENZO: la cerere
AVELLINO: prin poșta obișnuită
BENEVENTO: serviciul poștal:
orele 8.00 ieșire poșta, orele 15.00
înmânare
CARINOLA: corespondența
epistolară, telefon și telegrame
EBOLI: raporturi cu voluntariatul
local
LAURO: da, dacă sunt autorizate
(confrunt – întâlnire, școala și
teatru)
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: prin intermediul
corespondenței epistolare,
telegrame, telefoane
POGGIOREALE: epistolare,
telefonice, vorbitoare
POZZUOLI: corespondență,
vorbitoare, telefon
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
corespondență epistolară,
telegrafică și telefonică
S. M. C. VETERE: corespondența
epistolară și telegrafică
SALA CONSILINA: prin
intermediul telegramei și a
corespondenței zilnice
SALERNO: prin intermediul
operatorilor voluntari, ex.art.78


O.P.
SECONDIGLIANO: una la
momentul intrării
VALLO DELLA LUCANIA: ///
- comunicări cu instituția și cu
autoritatea judiciară
ARIANO IRPINO: prin intermediul
modelului IP 1
ARIENZO: la cerere
AVELLINO: prin intermediul
vorbitoarelor
BENEVENTO: modelul IP 1 în
fiecare zi cu excepția zilelor festive
de la orele 10.00 la orele 13.00
CARINOLA: verbală și pe hârtie
EBOLI: prin intermediul cererii și
solicitare la oficiul matricol
LAURO: prin intermediul
prezentării cererii la oficiul matricol
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: așa cum rezultă
din legea în vigoare
POGGIOREALE: prin intermediul
cererii, nu lipsesc cereri verbale
în timpul vorbitorului cu operatorii.
Pentru Autoritatea Judiciară se va
folosi “modelul 13”
POZZUOLI: prin cerere adecvată
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
corespondență și prin intermediul
IP 1
S. M. C. VETERE: audiența la
cerere

SALA CONSILINA: zilnic
SALERNO: prin intermediul
modelului IP 1
SECONDIGLIANO: prin
intermediul scrisorii sau a
modelului
VALLO DELLA LUCANIA: la
nevoie
- comunicarea cu infirmeria
ARIANO IRPINO: la cerere
ARIENZO: zilnic
AVELLINO: la cerere
BENEVENTO: zilnică, prin
intermediul comunicări cu
persoana desemnată
CARINOLA: la cerere
EBOLI: indirectă
LAURO: prin Șeful postului
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: ///
POGGIOREALE: cerere de vizită
medicală
POZZUOLI: este necesară
prenotarea zilnică
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
zilnica
S. M. C. VETERE: vizite medicale
la cerere
SALA CONSILINA: zilnică
SALERNO: la cererea interesatului
sau la semnalarea operatorilor
SECONDIGLIANO: cererea
interesatului, dispoziție sanitară

VALLO DELLA LUCANIA: la
nevoie
- achiziții de articole alimentare,
de prima necesitate și alte
produse
ARIANO IRPINO: punctul de
desfacere intern
ARIENZO: ///
AVELLINO: prin intermediul firmei
de întreținere
BENEVENTO: zilnică 8.00 – 14.00
CARINOLA: așa cum este
prevăzut de regulament
EBOLI: cumpărături de la firma de
întreținere
LAURO: da, cu frecvență
săptămânală
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: prin intermediul
alimentației suplimentare
POGGIOREALE: da, pentru toate
articolele permise
POZZUOLI: la cerere în zilele
prestabilite
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: cumpărături
săptămânale
SALA CONSILINA: la cerere, zilnic
SALERNO: prin intermediul firmei
pentru alimentație suplimentară
SECONDIGLIANO: în baza
tabelului merceologic
VALLO DELLA LUCANIA: marți


Apendice
și vineri
- posibilitatea de a primi
produse și obiecte din exterior
ARIANO IRPINO: doar cele
permise
ARIENZO: nu
AVELLINO: da, dacă sunt
autorizate
BENEVENTO: da, cele permise de
regulament
CARINOLA: cum prevede
regulamentul
EBOLI: da, după ce a fost
autorizat de A.D.
LAURO: da, dacă sunt autorizate
și permise
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da – tabele ale
regulamentului intern
POGGIOREALE: da
POZZUOLI: nu
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da,
prin intermediul vorbitoarelor și a
coletelor poștale
S. M. C. VETERE: primirea de
pachete maxim de 20 kg
SALA CONSILINA: prin
intermediul vorbitoarelor și/sau a
coletelor poștale
SALERNO: prin intermediul
pachetelor primite de la rude
SECONDIGLIANO: da, dacă sunt
permise după ce au fost controlate


VALLO DELLA LUCANIA:da, în
timpul vorbitoarelor cu rudele
- posibilitatea de a pregăti hrana
în celulă
ARIANO IRPINO: da, pentru
alimentele ușor de pregătit
ARIENZO: da
AVELLINO: da, mâncăruri simple
și băuturi răcoritoare
BENEVENTO: da
CARINOLA: da
EBOLI: nu, pentru că există sală
de mese adecvată, câte una
pentru fiecare secție
LAURO: există un aragaz pentru a
încălzi mâncare și cafea
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: nu
POGGIOREALE: da
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da, mâncăruri
ușor de pregătit
SALA CONSILINA: da
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da, încălzirea
hranei
VALLO DELLA LUCANIA: nu, doar
să încălzească hrana
- accesul la serviciile baie, duș
ARIANO IRPINO: în zilele
lucrătoare de la orele 9.00 la 11.00

și de la 15.00 la 18.00
ARIENZO: da
AVELLINO: da, trei pe săptămână
BENEVENTO: de trei ori pe
săptămână, dușul
CARINOLA: zilnic
EBOLI: da, fiecare cameră este
dotată cu așa ceva
LAURO: zilnic
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: de două ori pe
săptămână
POZZUOLI: dușul este în camera
de detenție
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da,
zilnic
S. M. C. VETERE: de la orele 8.30
la 15.00 în baza calendarului
SALA CONSILINA: da, în zile
alterne
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: în camera sau
dușul secției
VALLO DELLA LUCANIA: de două
ori pe săptămână
- spălătoria și schimbul lenjeriei
ARIANO IRPINO: la fiecare 15 zile
ARIENZO: da
AVELLINO: da, săptămânal
BENEVENTO: săptămânal
CARINOLA: săptămânal
EBOLI: prin intermediul “cererii”
autorizată de A.D

LAURO: săptămânal
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: da, la fiecare
două săptămâni
POZZUOLI: o dată pe săptămână
S. ANGELO DEI LOMBARDI: o
dată pe săptămână
S. M. C. VETERE: săptămânal
SALA CONSILINA: da, o dată pe
săptămână
SALERNO: la fiecare 15 zile
SECONDIGLIANO: o dată pe
săptămână
VALLO DELLA LUCANIA: o dată
pe săptămână
- frizerie și coafor
ARIANO IRPINO: zilnic
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: în baza unui
calendar: frizerul este lucrător
intern; coaforul o dată la 15 zile
CARINOLA: la cerere
EBOLI: este prevăzut serviciul de
frizerie de trei ori pe săptămână
LAURO: săptămânal
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI:da
POGGIOREALE: la cerere
POZZUOLI: de două ori pe
săptămână
S. ANGELO DEI LOMBARDI:


Apendice
de trei ori pe săptămână pentru
fiecare secție
S. M. C. VETERE: acces
dișciplinat săptămânal
SALA CONSILINA: da, o dată la
15 zile la cerere
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: la cerere
VALLO DELLA LUCANIA:
sâmbăta
- munca la intern
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: în funcție de tipul
muncii 7.00 – 7.30 – 15.00
CARINOLA: da
EBOLI: în orar antimeridian,
comisia art. 20 L.P.
LAURO: de tip caznic și de
întreținere normală a clădirii
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI:da
POGGIOREALE: muncesc circa
200 de deținuți
POZZUOLI: la cerere, prin rotație
conform tabelului ierahic
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: în ture lunare
sau în funcție de calificare
SALA CONSILINA: da
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: prin rotație în


funcție de tabelul ierahic
VALLO DELLA LUCANIA: da, doar
munci casnice
- posibilitatea de a folosi
aparate de radio și/sau de
televiziune
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: da
CARINOLA: da
EBOLI: da
LAURO: da, chiar și notebook și
playstation
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: da
POZZUOLI: până la orele 00.30
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da, în cameră
SALA CONSILINA: da, în cameră
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: da
- corespondența epistolară și
telefonică
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: s-a răspuns deja
CARINOLA: da
EBOLI: da, zilnic

LAURO: corespondența liberă,
convorbiri telefonice o dată pe
săptămână
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: epistolară,
liberă. Telefonică în baza
Regulamentului Penitenciarului.
POZZUOLI: corespondența
telefonică în baza “cererii”
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: permisă, prin
intermediul personalului instituției
SALA CONSILINA: da
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: ca mai sus
VALLO DELLA LUCANIA: da, ca
în regulament
- serviciul sanitar
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: garda medicală
și infermieristică 24 din 24, de
specialitate
CARINOLA: da
EBOLI: zilnic
LAURO: zilnic, chiar și în zilele
festive
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI:da
POGGIOREALE: medicul secției,
medic însărcinat, serviciul de

infirmerie, psihiatrii, urgență,
centru clinic, specialiști, două săli
operatorii, stomatologie
POZZUOLI: de la 7.00 la 22.00
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: medic,
infirmerie, de specialitate
SALA CONSILINA: da, zilnic
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: serviciul de
medicină al penitenciarului
VALLO DELLA LUCANIA: la
nevoie
- numirea apărătorului
ARIANO IRPINO: în baza
normativei
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: da
CARINOLA: da
EBOLI: prin intermediul cererii la
oficiul matricol
LAURO: în sarcina solicitantului
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: numit de
persoana interesată
POZZUOLI: la momentul intrării și
apoi în orice moment
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: prin intermediul
oficiului matricol
SALA CONSILINA: da, prin


Apendice
intermediul modelului P1 oficiul
matricol
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: la oficiul
matricol, modelul P1
VALLO DELLA LUCANIA: la
nevoie
MUNCA
- Viața în interiorul structurii are
moduri și orare diferite pentru
deținutul care muncește?
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: nu
AVELLINO: da
BENEVENTO: da, sunt garantate
cele 150 de ore
CARINOLA: da
EBOLI: da, în mod compatibil
cu exigențele de servici ale
personalului
LAURO: nu, muncitorii pot face
dușul și la sfârșitul programului
de lucru
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da, mai ales în
respectarea orarului
POGGIOREALE: în funcție de
programul de lucru
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da, strict legată


de necesitatea de muncă
SALA CONSILINA: nu
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: nu,
doar bucătarii încep munca la
orele 7.00
- Care sunt deținuții care
pot avea acces la muncă în
interiorul instituției?
ARIANO IRPINO: în funcție de
tabelul ierahic
ARIENZO: toți
AVELLINO: toți
BENEVENTO: toți
CARINOLA: toți, atâta timp cât
sunt compatibili cu munca ce
urmează a desfășura
EBOLI: comisia art.20 a stabilit
criteriile de admitere la muncă
LAURO: toti, mai întîi cei nevoiași
O.P.G. AVERSA: toți, atâta timp
cât dețin calitățile psiho-fizice
O.P.G. NAPOLI: în principal cei
definitivi compatibili cu condițiile
psihice
POGGIOREALE: toți, sunt excluși:
purtare neregulamentară, 41 bis,
mare siguranță, grave patologii
POZZUOLI: toți
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
în mod preliminar condamnații
conform tabelului ierahic

S. M. C. VETERE: toți, în cadrul
sectorului de care aparțin, cu
excepția deținuților supuși
supravegherii, ex.art.14 bis din
O. P.
SALA CONSILINA: toți dacă sunt
apți de muncă în baza vizitei
medicale
SALERNO: deținuții definitivi,
subiecții cu veniturile mai mici
și cu număr de întreținuți mai
consistent, după examinarea
fascicolului personal al deținutului
SECONDIGLIANO: toți cu
excepția celor excluși din motive
de sănătate
VALLO DELLA LUCANIA: toți prin
rotație
- Ce activități lucrative sunt
prevăzute?
ARIANO IRPINO: munci casnice,
MOF, bucătărie, spălătorie
ARIENZO: MOF și servicii ale
instituției
AVELLINO: casnice și industriale
BENEVENTO: casnice și
prelucrare
CARINOLA: activități casnice și de
întreținere
EBOLI: munci casnice (bucătar,
MOF, om de serviciu, frizer,
magazinier)

LAURO: curățenie, spălătorie,
bucătărie și întreținerea clădirii
O.P.G. AVERSA: om de servici,
MOF, electricieni, frizeri, hamali,
pavatori, grădinari și spălători
O.P.G. NAPOLI: pentru
aprovizionare,activități casnice,
MOF, pentru achiziții
POGGIOREALE: spălătorie,
tîmplărie, tipografie, vânzător de
alimente, îngrijitor, bucătar,
POZZUOLI: cu precădere de tip
“casnic”
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
munci casnice, MOF, bucătar,
îngrijitor, spălătorie, grădinari
S. M. C. VETERE: pentru
aprovizionare, bucătar, ajutor
lucrări
SALA CONSILINA: bucătar, MOF,
măturător
SALERNO: casnice, bucătar, MOF
și grădinar
SECONDIGLIANO: pentru
aprovizionare, pentru achiziții,
îngrijitor de secție, etc.
VALLO DELLA LUCANIA: munci
casnice
- Câți pot să fie și câți deținuți
sunt care muncesc?
ARIANO IRPINO: 42 de deținuți
ARIENZO: în baza tabelului
aprobat de PRAP


Apendice
AVELLINO: circa 100
BENEVENTO: 70 de posturi de
muncă, sunt angajate 54 de locuri
fixe și 21 prin rotație în fiecare
lună
CARINOLA: ///
EBOLI: locurile de muncă sunt 12
LAURO: locurile sunt 7 dar
fiecare muncă este împărțită la
3 persoane care primesc 1/3 din
retribuție și alocația de familie
întreagă
O.P.G. AVERSA: în măsură de 30%
O.P.G. NAPOLI: locuri disponibile
22 – acum la muncă 15
POGGIOREALE: muncesc circa
200 de deținuți care acoperă
necesitățile actuale
POZZUOLI: acum 22 de unități
egal cu numărul disponibil
S. ANGELO DEI LOMBARDI: în
baza tabelului PRAP și ținând cont
de bugetul desemnat
S. M. C. VETERE: 10% din
populația deținută
SALA CONSILINA: în tabel sunt
aprobate 10 locuri de muncă
SALERNO: sunt prevăzute 49
locuri de muncă
SECONDIGLIANO: ///
VALLO DELLA LUCANIA:12



- Retribuția deținutului –
muncitor la ce parametrii se
referă?
ARIANO IRPINO: normativa în
vigoare
ARIENZO: la contractele de
muncă
AVELLINO: tabele ministeriale
BENEVENTO: la cele ministeriale
cu sistemul SICO
CARINOLA: tarifului sindical redus
la 2/3
EBOLI: parametrilor sindicali
LAURO: la contractul sectorului
turistic (foști însărcinați cu diferite
funcții în instituție.)
O.P.G. AVERSA: contracte
colective naționale
O.P.G. NAPOLI: la contractele
Colective
POGGIOREALE: la cele Sindicale
POZZUOLI: Tabele Ministeriale
S. ANGELO DEI LOMBARDI: ore
lucrătoare
S. M. C. VETERE: Contracte
colective din categorie
SALA CONSILINA: Parametrii
ministeriali
SALERNO: în baza normativei în
vigoare
SECONDIGLIANO: la Contractul
Colectiv Național de Muncă
VALLO DELLA LUCANIA: la
parametrii ministeriali

- Cum se acreditează plata
deținutului?
ARIANO IRPINO: în contul curent
ARIENZO: în contul curent
AVELLINO: cont curent personal
BENEVENTO: în contul curent
personal
CARINOLA: în propriul cont curent
EBOLI: prin recompensă
LAURO: în propriul cont curent
O.P.G. AVERSA: în contul curent
O.P.G. NAPOLI: carnet de cont
curent personal intern
POGGIOREALE: în propriul cont
curent intern, prin Contabilitate
POZZUOLI: pe carnetul de cont
individual
S. ANGELO DEI LOMBARDI: cont
curent
S. M. C. VETERE: carnet
personal, cont curent
SALA CONSILINA: carnet, cont
curent fonduri deținuți
SALERNO: cont curent
SECONDIGLIANO: cont curent
intern
VALLO DELLA LUCANIA: cont
curent intern
BANII
- Deținutul poate să trimită
sume de bani ?

ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da, doar rudelor
AVELLINO: da
BENEVENTO: da, rudelor și
conviețuitorilor
CARINOLA: da
EBOLI: da
LAURO: da, doar dacă derivă din
propriul venit din muncă
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: da
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da,
conform normativei
S. M. C. VETERE: da, în limite
lunare care pot fi depășite doar
dacă muncește
SALA CONSILINA: da, rudelor
SALERNO: da, până la o limită
stabilită
SECONDIGLIANO: da, prin
mandat poștal
VALLO DELLA LUCANIA: da
- Deținutul poate primi sume de
bani? În ce cantitate și cu ce
frecvență?
ARIANO IRPINO: da, la vorbitor
nu mai mult de 250 euro de fiecare
dată sau în alte modalități
ARIENZO: da, până la limita
permisă
AVELLINO: da


Apendice
BENEVENTO: da, la vorbitor,
în termenele maxim stabilite de
circulare, 1.032,00 euro pentru
cei definitivi și 2.064,00 pentru cei
care sunt încă judecați
CARINOLA: da, în raport cu
nevoile motivate
EBOLI: da, nu există limite
atâta timp cât contul curent nu
depășește suma de 1.032,91 euro
LAURO: da, fără limită de cantitate
și de frecvență
O.P.G. AVERSA: da, limita impusă
de poziția juridică
O.P.G. NAPOLI: da, chiar
și frecvent, dar suma pe
carnetul personal nu trebuie să
depășească 1.032,00 euro
POGGIOREALE: da, 130,00 euro
pe săptămână
POZZUOLI: da, până în limitele
prevăzute pozițiilor juridice și la
nevoie
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da,
prin intermediul rudelor la vorbitor
sau mandat poștal
S. M. C. VETERE: da, săptămânal
cu o limită, sumele care depășesc
limita vor fi depozitate în cont
deschis pe numele unui membru
al familiei
SALA CONSILINA: da, fără limite
SALERNO: da, dar definitivul în
contul curent nu poate depăși


suma de 1.020,00 euro, în timp ce
ceilalți 2.050,00 euro
SECONDIGLIANO: da, prin
mandat poștal sau înmânare din
partea rudelor
VALLO DELLA LUCANIA: da, la
vorbitor sau prin poștă pentru un
maxim de 1.000,00 euro
- Unde și în ce mod sunt păstrați
banii primiți?
ARIANO IRPINO: în casa de bani
a închisorii
ARIENZO: la casieria conturilor
curente
AVELLINO: biroul conturi curente
BENEVENTO: până la terminarea
operațiilor de cercetare sunt
blocați, apoi în contul curent
CARINOLA: la casa de bani a
închisorii
EBOLI: sunt păstrați în casa de
bani sub controlul comandantului
institutului
LAURO: banii sunt gestionți de
biroul conturi curente și păstrați în
casa de bani
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: cont curent poștal
POGGIOREALE: fondul este
păstrat de Responsabilul Gestiune
Casa de Bani a deținuților
POZZUOLI: în casa de bani în
baza modalităților de contabilitate

a Penitenciarului
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
păstrați în casa de bani a biroului
conturi curente
S. M. C. VETERE: la casieria
instituției
SALA CONSILINA: conform
normelor de contabilitate în
penitenciar
SALERNO: în casa de bani
SECONDIGLIANO: la biroul
casierie
VALLO DELLA LUCANIA: în
sectorul contabil
- Există modalități diferite în
funcție de sume?
ARIANO IRPINO: nu
ARIENZO: nu
AVELLINO: da
BENEVENTO: nu
CARINOLA: 1.032,00 euro dacă
sunt definitivi și 2.065,00 dacă
sunt în judecată
EBOLI: nu
LAURO: sumele care depășesc
1.032,00 euro sunt depozitate pe
carnete sau trimise rudelor
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: daca depășește
suma de 1.032,00 euro se fac
bonuri care se fructifică sau cont
curent
POGGIOREALE: este posibil să

se trimită 250,00 euro pe lună
rudelor
POZZUOLI: da, în funcție de
poziția juridică în parte (definitiv /
în judecată)
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
dacă sunt mici, la biroul conturi
curente, dacă sunt mai mari, de
1.132,00 euro pe carnet poștal
S. M. C. VETERE: fondul
deținuților care depășește casieria
institutului este vărsat în casa de
depozite personale
SALA CONSILINA: în funcție de
poziția juridică a deținuților
SALERNO: dacă depășesc limita
stabilită diferența este trimisă
familiei sau depozitată în contul
curent poștal
SECONDIGLIANO: nu. Dacă se
depășește limita trebuie activat un
cont extern.
VALLO DELLA LUCANIA: da,
ce depășește 1.000,00 euro se
depozitează pe carnetul poștal
personal
- In eventualitatea în care
deținutul este pensionar, este
informat cum se gestionează
pensia de care beneficiază?
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: încasarea pensiei este
în sarcina direcțiunii


Apendice
AVELLINO: da
BENEVENTO: da
CARINOLA: da
EBOLI: da, există un ghișeu al
C.O.P. Regiunea Campania
LAURO: eventuala pensie
reprezintă doar o sursă de intrări
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: da, există un
Serviciu Pensii cu un responsabil
care tratează practicile în curs
POZZUOLI: nu
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da
SALA CONSILINA: da, dacă se
solicită
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: da
- Există un ghișeu INPS în
instituție?
ARIANO IRPINO: nu
ARIENZO: nu
AVELLINO: nu
BENEVENTO: nu, dar un voluntar
al ACLI urmărește problematicile
CARINOLA: nu
EBOLI: nu
LAURO: nu
O.P.G. AVERSA: nu
O.P.G. NAPOLI: nu
POGGIOREALE: da


POZZUOLI: nu
S. ANGELO DEI LOMBARDI: nu
S. M. C. VETERE: nu
SALA CONSILINA: nu
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: nu
VALLO DELLA LUCANIA: nu
- Sunt informați în ce fel o rudă
poate încasa pensia?
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: da
CARINOLA: da
EBOLI: da
LAURO: da
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: da
POZZUOLI: da, prin delegație
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da
SALA CONSILINA: da
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA:da
- Pentru cei nevoiași
este prevăzută o alocație
economică? Dacă da, care sunt
parametrii pentru a o obține
ARIANO IRPINO: există o alocație
economică în baza fondurilor

desemnate la care au acces
deținuții nevoiași
ARIENZO: da, se acordă la cerere
și când deținutul este nevoiaș
AVELLINO: da
BENEVENTO: da, venit foarte mic,
lipsa ajutorului din partea rudelor
CARINOLA: da, dacă este fără
nici o susținere economica
EBOLI: da, au acces cei care nu
primesc sume de bani din exterior
și care nu desfășoară activități
lucrative
LAURO: da, se acordă dacă
există disponibilitatea în capitolul
bilanțului
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da, dacă nu
primește recompensă și nu
primește bani de la cineva
POGGIOREALE: să nu aibă
fonduri, să nu lucreze, să nu
primească bani din exterior
POZZUOLI: da, nevoiaș fără
fonduri de primit din extern de la
rude sau de la alții
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da,
în limitele bugetului
S. M. C. VETERE: pentru deținuții
fără fonduri care nu lucrează,
fără venit, este prevăzut un ajutor
economic minim care să conteze
in capitolul special al bilanțului
SALA CONSILINA: da, dacă este

vorba de un deținut nevoiaș
SALERNO: da, se acordă un
ajutor care nu poate fi mai mare
de 120,00 euro pe an
SECONDIGLIANO: da, în absența
fondurilor în contul curent
VALLO DELLA LUCANIA: da,
deținutul nu trebuie să fie în
posesia nici unei sume
ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI
SPORTIVE
- Care sunt activitățile de
întreținere, culturale, recreative
practicate și care se pot
practica?
ARIANO IRPINO: Cursuri școlare
din faza obligatorie, cursuri de
formare profesională, teatru,
turnee, biblioteca, cursuri de
ceramică, muzică, artizanat artistic
al sticlei, zugrăvit, catehism,
cineforum, distribuire de cadouri
de Crăciun de la caritas, întâlniri
cu studenții din teritoriu, expoziție
de articole de manufactură,
congrese
ARIENZO: fotbal, lectură și
vizionare de cărți, activități teatrale
și muzicale
AVELLINO: instruire, muncă,
activități sportive, religie. Femeilor


Apendice
este prevăzut un curs de artă în
aurărit, curs de croșetat, curs de
creație de bijuterii din resturi, un
cineforum și un curs de limba
engleză
BENEVENTO: curs de muzică,
curs de teatru, bricolage, mozaic
pe sticlă, grup de lectură care
realizează un ziar, curs de limba
engleză, curs de alfabetizare
informatică. Femeilor le este
prevăzut un curs de aurărit, curs
de croșetat, bijuterii din resturi,
un cineforum și curs de limba
engleză.
CARINOLA: școlare, de formare,
teatru, fotbal, curs de filozofie
morală
EBOLI: curs de școală medie,
curs de tâmplărie, curs pentru
cultivatorii de plante, activități
sportive, laborator muzical,
laborator de decupage
LAURO: vorbitoare și grupuri
terapeutice, teatru, percuție,
școală, biblioteca, cursuri
profesionale, fotbal, volei, tv,
jocuri de masă, fotbal mecanic,
redactarea unui periodic intern
O.P.G. AVERSA: sportive, teatru,
cursuri școlare, de formare
profesională și voluntariat
O.P.G. NAPOLI: Școala
Elementară – Școala Medie,


Curs de Informatică – Cinema –
Laborator de teatru – Laborator
Exprimare Muzicală – Fotbal
– Cursuri Profesionale – Jurnal
Intern
POGGIOREALE: Școala
Elementară și Medie – Laborator
de Informatică – Curs Webmaster
– Curs de Artă pentru realizarea
machetei cu nașterea lui Cristos
– Curs de Ceramică – Laborator
de Teatru – Curs de Decupage –
Cursuri de Limbi – Laboratoare
Multimediale în toate secțiile
exclus centrul clinic și de tranzit,
grupuri de Lectură – Laborator
Filozofic – Grup Muzical
POZZUOLI:sunt active
laboratoare de: teatru, pictură,
activități fizice, croitorie, întâlniri
despre afectivitate, pregătirea
catehismului
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
cursuri școlare, cursuri
profesionale, activități sportive
S. M. C. VETERE: cursuri
profesionale, activități școlare
SALA CONSILINA: curs școlar,
curs de scriere creativă
SALERNO: curs de
includere socială pentru
deținuții toxicodependenți și
extracomunitari, curs de ceramică,
curs de legătorie, curs de operator

teatral
SECONDIGLIANO: cursuri școlare
și profesionale, laboratoare
pentru construirea de articole de
manufactură, laborator teatral,
joc de fotbal, folosirea ping pong,
biliard, curs de activitate motorie
VALLO DELLA
LUCANIA:muzicale, biblioteca,
curs școlar, curs de pictură și
cursuri profesionale
- Ce structuri pentru activitățile
sportive are instituția?
ARIANO IRPINO: teren de sport
ARIENZO: sunt amenajate câteva
spații pentru yoga
AVELLINO: teren de fotbal, sala
de gimnastică
BENEVENTO: o sală de
gimnastică și un teren de fotbal
CARINOLA: teren de fotbal și săli
pentru activități comune
EBOLI: o sală de gimnastică și un
teren folosit pentru fotbal, baschet,
tenis și volei
LAURO: sala de gimnastică
echipată, curte
O.P.G. AVERSA: fotbal, ping-pong,
fotbal mecanic
O.P.G. NAPOLI: teren de fotbal
– sală de gimnastică (nu poate fi
încă folosită)
POGGIOREALE: o mică sală de

gimnastică – mese de ping-pong
POZZUOLI: niciuna
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
teren de sport, sală de gimnastică
echipată în mod adecvat
S. M. C. VETERE: în spațiile
speciale este permis jocul cu
mingea, volei și fotbal mecanic
SALA CONSILINA: niciuna
SALERNO:teren de
fotbal,calcetto(=fotbalul dar cu
teren și jucători reduși) sala de
gimnastică
SECONDIGLIANO: teren și
terenuri mai mici pentru fotbal. Săli
de gimnastică
VALLO DELLA LUCANIA: niciuna
-Pentru fiecare activitate
care sunt: parametrii de
admitere,frecvența și norme de
acces?
ARIANO IRPINO: publicarea
activității printr-un aviz după care
urmează selecția cererilor în baza
diverșilor parametrii în funcție de
activitate
ARIENZO: periodic
AVELLINO: săptămânală pentru
toate
BENEVENTO: deocamdată nu
este prevăzută folosirea sălii
de gimnastică: se organizează
activități sportive cu un voluntar;


Apendice
terenul de sport este folosit
săptămânal de maximul de 50 de
deținuți din fiecare secție.
CARINOLA: toti cei care fac
cerere, în mod compatibil cu
activitatea specifică
EBOLI: pentru activitatea de
gimnastică certificare sanitară
care atestă că este apt; pentru
celelalte activități motivarea și
interesul demonstrat de deținut.
Admiterea la diversele cursuri și/
sau laboratoare este prevăzută de
programul de tratament
LAURO: participarea este liberă,
doar sala de gimnastică este
reglementată de norme de acces
O.P.G. AVERSA: activități libere
desfășurate în curte
O.P.G. NAPOLI: cerere sau
propunere de participare la
Sectorul Educativ – Poziția
Juridică – Vizita Medicală pentru
activitate sportivă – Frecvența
POGGIOREALE: Variază în
funcție de activitate, de evaluare
și de echipă
POZZUOLI: pentru toate este
suficientă cererea de aderare
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
aprobare de la sanitar; zile alterne
S. M. C. VETERE: în fiecare zi în
ora în aer liber
SALA CONSILINA: în baza


organizării interne
SALERNO: voluntariat,
comportare regulamentară, poziție
juridică
SECONDIGLIANO: cererea
deținutului. Frecvența la fiecare
15 zile
VALLO DELLA LUCANIA:cursuri
școlare și profesionale în fiecare
zi (dimineața și după amiaza),
celelalte activități sunt după
amiaza
- Există un serviciu de
bibliotecă? În cazul răspunsului
afirmativ, cum este structurat?
ARIANO IRPINO: da, un catalog
este disponibil în fiecare secție
ARIENZO: da, pe coridoarele
secției
AVELLINO: da, prin intermediul
cererii
BENEVENTO:da, în baza cererii.
Educatorul, cu ajutorul unui copist
furnizează cartea
CARINOLA: da
EBOLI: da,deținuții au acces
zilnic la bibliotecă iar deținutul
responsabil înregistrează
mișcarea cărților
LAURO: da, accesul este permis
până la orele 20.00
O.P.G. AVERSA: da, conține cărți
de diverse tipuri

O.P.G. NAPOLI: da, la cererea se
înmânează cărțile
POGGIOREALE: o bibliotecă
centrală și 10 de secție pentru un
total de circa 4.000 de cărți
POZZUOLI:da, serviciul este
gestionat de un educator
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da,
la cererea persoanei interesate
S. M. C. VETERE: da, gestionat
de operatorii secției tratament
SALA CONSILINA: da,
posibilitatea de funcționare la
cerere
SALERNO: da, prin grija secției
educative
SECONDIGLIANO: da. Înmânare
la cererea persoanei interesate
VALLO DELLA LUCANIA: da,
gestionată de participanții la cursul
școlar
- Există posibilitatea de a
consulta cotidiene și/sau
periodice?
ARIANO IRPINO: nu
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: da, pe cheltuiala
deținutului
CARINOLA: nu
EBOLI: da, deținuții au
posibilitatea de a citi atât cotidiene
cât și periodice

LAURO: da, chiar dacă reducerea
bilanțului nu a permis reânoirea
anumitor abonamente
O.P.G. AVERSA: nu
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: cotidianul
“Il Mattino” ("Dimineața”) este
înmânat gratis tuturor deținutilor
de către Caritas. Celelalte
se solicită în bibliotecă ori se
cumpără
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da
SALA CONSILINA: da
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: distribuite de
Caritas. Cumpărate
VALLO DELLA LUCANIA: da
- Există computere care pot
fi folosite de către deținuți?
Dacă da, cu ce frecvență pot
beneficia?
ARIANO IRPINO: nu
ARIENZO: nu
AVELLINO: da, în mod limitat la
cursurile școlare
BENEVENTO: nu, se organizează
un curs de alfabetizare
CARINOLA: folosesc computerul
cei care îl posedă pentru motive
de studiu
EBOLI: da, la cererea acestora și/


Apendice
sau a operatorilor pentru activități
interne
LAURO: există o sală și un curs
de computer cu profesor dar și
activități libere; deținuții pot utiliza
notebook personale, fără acces
la internet
O.P.G. AVERSA: nu
O.P.G. NAPOLI: În timpul Cursului
de Informatică
POGGIOREALE: da, în toate
secțiile. Exclus Centrul clinic și
tranzit
POZZUOLI: nu
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da,
la cerere
S. M. C. VETERE: în starea
actuală, nu
SALA CONSILINA: nu
SALERNO: nu
SECONDIGLIANO: da, pentru
motive de studiu și/sau muncă
VALLO DELLA LUCANIA: nu,
computerele sunt folosite doar în
timpul cursurilor de formare
- Sunt prevăzute cursuri de
alfabetizare pregătitoare
în absolvirea unei diplome
elementare, medie inferioară și
superioară?
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: da


BENEVENTO: nu,exista însă 2
cursuri de școală elementară,
unul de școală medie și unul de
calificare
CARINOLA: da, de institutul
hotelier
EBOLI: este activ un curs de
150 de ore pentru absolvirea
cu diplomă de clasa a treia
elementară
LAURO: există un singur curs de
școală medie care functionează și
ca un curs de alfabetizare
O.P.G. AVERSA: nu
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: da
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da
SALA CONSILINA: nu
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: școală
elementară și medie inferioară
- Există cursuri de formare
profesională care permit să
obțină calificarea? Dacă da,
care?
ARIANO IRPINO: da, în baza
ofertei de formare a regiunii
Campania
ARIENZO: da, cursul de operator
de fotografie

AVELLINO: da, instalator termic,
operator PC, bucătar
BENEVENTO: da, unul de
decupage fără calificare și unul de
instalator termic cu calificare
CARINOLA: da, operator electric
(electrician)
EBOLI: nu
LAURO: curs profesional Regional
de ajutor de bucătar de 600 de
ore. De anul viitor va fi posibilă
absolvirea a diverse nivele a
diplomei europene
O.P.G. AVERSA: da, curs de
ceramică și de cultivator de plante
O.P.G. NAPOLI: operator spații
verzi și grădinărit – operator
producție obiecte în ceramică
POGGIOREALE: trei cursuri de
ansamblator și reparator hardware
POZZUOLI: da, dar cu eliberarea
de certificate
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
da, curs de agricultură biologică,
curs de operator spații verzi și
grădinărit, curs de muzică
S. M. C. VETERE: da, cursuri
profesionale la sfârșitul cărora se
eliberează un certificat, dar nu de
calificare
SALA CONSILINA: nu, doar
cursuri la care se eliberează
certificat de participare
SALERNO: da, în acest moment

curs de ceramică și de legătorie
de cărți
SECONDIGLIANO: da, ajutor
bucătărie, Instalator panouri solare
VALLO DELLA LUCANIA: cursuri
de electricieni
RELIGIE
- Este prevăzută asistența
spirituală și/sau întâlniri
liturgice pentru subiecții de
religie diferită de cea catolică?
În caz de răspuns afirmativ,
care sunt celelalte confesiuni
religioase reprezentate?
ARIANO IRPINO: religia catolică
și Martorii lui Iehova
ARIENZO: da
AVELLINO: da, Martorii lui Iehova
BENEVENTO: da, la cererea
deținutului Martor al lui Iehova
CARINOLA: da, Martorii lui Iehova
EBOLI: Martorii lui Iehova
LAURO: da,evangheliști
O.P.G. AVERSA: da, Martorii lui
Iehova
O.P.G. NAPOLI: da, Martorii lui
Iehova
POGGIOREALE: da
POZZUOLI: da, Martorii lui Iehova
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da,
Martorii lui Iehova și musulmanii


Apendice
S. M. C. VETERE: da, printre care
Martorii lui Iehova și musulmanii
SALA CONSILINA: nu sunt cereri
în acest sens
SALERNO: evanghelistă, Martorii
lui Iehova, islamică, masa valdeză,
evanghelică luterană
SECONDIGLIANO: da, Martorii lui
Iehova, evanghelistă. La cererea
deținutului
VALLO DELLA LUCANIA: da
- Există hrană diferențiată
pentru cei cărora crezul
religios prevede o alimentație
particulară?
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: da, chiar dacă nu
se solicită
CARINOLA: da
EBOLI: da
LAURO: da, vezi Ramadam
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: da
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da
SALA CONSILINA: da, dacă este
prezent un deținut care aparține
unui crez religios diferit
SALERNO: da


SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: da
APĂRĂTORUL
- Deținutul este informat despre
posibilitatea de a consulta
Registrul Avocaților?
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: da
CARINOLA: da
EBOLI: da
LAURO: da
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: da
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da
SALA CONSILINA: da
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: da
- Deținutul este informat că, în
caz de dificultate economică,
există posibilitatea de a avea
acces la apărător gratuit, plătit
de Stat?
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da

AVELLINO: da
BENEVENTO: da
CARINOLA: da, atunci când o
cere
EBOLI: da
LAURO: da
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: da
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da
SALA CONSILINA: da
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: da
- Furnizați deținutului nevoiaș
lista avocaților abilitați la
apărare pe cheltuiala Statului?
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: da
CARINOLA: nu, deoarece nu este
disponibilă
EBOLI: da
LAURO: ///
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: nu
POGGIOREALE: la cerere
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: nu
S. M. C. VETERE: da

SALA CONSILINA: da
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: nu
VALLO DELLA LUCANIA: da
COMUNICĂRI
- Este prevăzut un sistem
anticipat (sau dacă un astfel
de serviciu este oferit în mod
gratuit) de cheltuieli poștale
pentru primele comunicări cu
rudele și avocații?
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO:da
BENEVENTO: da, pentru cei
nevoiași este oferit timbrul și hârtia
CARINOLA: așa cum prevede
regulamentul penal
EBOLI: este oferit serviciul gratuit
cu rudele
LAURO: pentru nevoiași
corespondența este în sarcina
administrației, când sunt trimiși
la Lauro pot telefona familiei și/
sau un operator al penitenciarului
avertizează familia
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: Este prevăzut de
regulamentul intern, dar nu aplicat
din lipsa fondurilor
POGGIOREALE: este oferit gratuit


Apendice
POZZUOLI: nu
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: este prevăzută
posibilitatea de a aviza în mod
telefonic rudele
SALA CONSILINA:da
SALERNO: da, dacă este solicitat
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA:da
STRĂINII
- Străinii sunt avizați de dreptul
de a avertiza propria ambasadă
sau consulatul?
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: ///
AVELLINO:da
BENEVENTO: da
CARINOLA: da
EBOLI: da
LAURO:da
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: da
POZZUOLI: nu
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da
SALA CONSILINA: da
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: da


SĂNĂTATE
- Pentru intervențiile de natură
medicală este necesară
întotdeauna prezentarea
“cererii”?
ARIANO IRPINO: nu
ARIENZO: nu
AVELLINO: nu, fiecare deținut
este urmărit de sanitari
BENEVENTO: nu, nu se folosește
”cererea” în nici un caz
CARINOLA: nu, survine și din
inițiativa sanitarului
EBOLI: dacă este o urgență nu
este nevoie de “cerere”
LAURO: nu
O.P.G. AVERSA: nu
O.P.G. NAPOLI: nu, intervenția
este prenotată la laborator
POGGIOREALE: nu, niciodata.
Se semnează la vizita medicală
dimineața, când trece infirmierul
POZZUOLI: nu
S. ANGELO DEI LOMBARDI: nu
S. M. C. VETERE: nu, medicul
garantează întotdeauna urgențele
și vizitele la bolnavi
SALA CONSILINA: nu
SALERNO: nu
SECONDIGLIANO: nu
VALLO DELLA LUCANIA: nu

- Care sunt situațiile în care
se poate deroga de la aceasta
cerere preliminară?
ARIANO IRPINO: în toate cazurile
de necesitate și de urgență
ARIENZO: urgență
AVELLINO: în caz de necesitate
BENEVENTO: ///
CARINOLA: întotdeauna, când
sanitarul ia cunoștință
EBOLI: când sunt situații de
urgență
LAURO: urgență și situații critice
O.P.G. AVERSA: nu există cerere
preliminară
O.P.G. NAPOLI: ///
POGGIOREALE: imediat însoțirea
la Serviciul de Urgență în caz de
stare proastă a sanătății
POZZUOLI:///
S. ANGELO DEI LOMBARDI: ca
mai sus
S. M. C. VETERE: în cazurile
citate mai sus
SALA CONSILINA: da, dacă este
vorba de subiect care are nevoie
de controale continue
SALERNO: la semnalizarea
operatorilor interni
SECONDIGLIANO: ///
VALLO DELLA LUCANIA: ///

- În caz de nevoie de
medicamente după cât timp
de la prezentarea « cererii »
deținutul le poate obține ? În
caz de nevoie de un simplu
analgezic, deținutul trebuie să
respecte procedura “cererii”?
ARIANO IRPINO: doar în caz de
nevoie imediată, altfel prin “cerere”
a doua zi
ARIENZO: în ziua imediat
succesivă “cererii”
AVELLINO: nu
BENEVENTO: trei zile dacă nu
este urgentă
CARINOLA: timpi tehnici și fără
“cerere” dacă este necesar
EBOLI: imediat
LAURO: în general în timpul zilei
chiar și pentru alergici
O.P.G. AVERSA: În mod
compatibil cu alte terapii,
imediat și în grija personalului
infiermeristic
O.P.G. NAPOLI: Nu. Imediat ce
este posibil.
POGGIOREALE: Medicamentele
le prescrie medicul și se dau
imediat.
POZZUOLI: O zi.
S. ANGELO DEI LOMBARDI: nu
S. M. C. VETERE: La cerere, sunt
administrate la cerere și nu în
urma “cererii”


Apendice
SALA CONSILINA:
Medicamentele din categoria A
sunt date de Serviciul Sanitar
Național
SALERNO: nu, în 24 de ore
SECONDIGLIANO: imediat
VALLO DELLA LUCANIA: nu, se
furnizează la nevoie la părerea
sanitarului.
- Cu riscul să treacă mai mult
de o zi de la momentul în care
se prezinta cererea – sau are
posibilitatea de a obține imediat
medicamentul?
ARIANO IRPINO: în caz de
necessitate, imediat
ARIENZO: ///
AVELLINO: da, dacă este
disponibil
BENEVENTO: doar dacă este
urgent
CARINOLA: da
EBOLI: are posibilitatea de a
obține medicamentul imediat
LAURO: nu există o astfel de
eventualitate
O.P.G. AVERSA: în mod imediat
O.P.G. NAPOLI: nici un risc
POGGIOREALE: dacă este
disponibil îl are imediat
POZZUOLI: are posibilitatea de a
obține medicamentul imediat
S. ANGELO DEI LOMBARDI:


imediat
S. M. C. VETERE: în funcție de
terapie
SALA CONSILINA: este prevăzută
procedura de cumpărare cu rit de
urgență
SALERNO: ///
SECONDIGLIANO: la cerere
VALLO DELLA LUCANIA: vezi
mai sus
- Cei care sunt bolnavi și/
sau dependenți de diferite
naturi (toxicodependență,
sida, hepatită, dependenți de
alcool, etc,) sunt informați, la
momentul intrării lor în instituția
de pedeapsă, că există asociații
care pot să-i ajute în astfel de
problematici?
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: da
CARINOLA: da
EBOLI: da
LAURO:da
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: da, chiar și când
sunt eliberați
POZZUOLI: nu
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: nu este o

practică consolidată
SALA CONSILINA: există prezidiul
SERT pentru toxicodependenți
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: da
- Deținutul afectat de astfel
de patologii este pus în
posibilitatea de a contacta
CSSA și responsabili SERT?
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: da
CARINOLA: da
EBOLI: da, dacă o cere, dar îi
este deja semnalată la momentul
intrării în instituție
LAURO: da
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da, în mod
indirect
POGGIOREALE: întotdeauna
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da, dacă o
solicită cu “cererea”
SALA CONSILINA: da, imediat
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: da

ALIMENTAȚIA
- Există posibilitatea de a
beneficia de o alimentație
diferită? În caz de răspuns
afirmativ, în ce bază?
ARIANO IRPINO: da, atunci când
este prescris de sanitar
ARIENZO: da, în baza
certificatului medical
AVELLINO: da, pentru motive de
sănătate sau religioase
BENEVENTO: da, în baza
problemelor medicale sau
religioase
CARINOLA: patologii diverse sau
crez religios
EBOLI: da, în caz de tipologii
particulare
LAURO:da, în caz de patologii
O.P.G. AVERSA: da, în funcție de
certificarea medicală
O.P.G. NAPOLI: da, pentru
persoane fără dantură, cu
gastroenterită, diabet zaharat,
obezitate
POGGIOREALE: sanitare sau
religioase
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da,
în funcție de prescripția sanitară
sau vârsta și/sau religie
S. M. C. VETERE: da, pentru
diabetici


Apendice
SALA CONSILINA: sub prescripție
sanitară
SALERNO: patologie sau religie
SECONDIGLIANO: da, pentru
motive sanitare sau religioase
VALLO DELLA LUCANIA: da, sub
prescripția medicală a sanitarului
- Există localuri destinate sălii
de mese?
ARIANO IRPINO: nu
ARIENZO: nu
AVELLINO: nu
BENEVENTO: nu
CARINOLA: nu
EBOLI: da, sunt trei localuri
LAURO: da, una pentru fiecare
secție
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: actualmente în
așteptarea restructurării
POGGIOREALE: nu
POZZUOLI: nu
S. ANGELO DEI LOMBARDI: nu
S. M. C. VETERE: nu
SALA CONSILINA: nu
SALERNO: nu
SECONDIGLIANO: nu
VALLO DELLA LUCANIA: nu
- Cum sunt calculate prețurile
articolelor vândute la punctul de
desfacere intern?
ARIANO IRPINO: verificarea


prețurilor cu un reprezentant al
direcției
ARIENZO: prin controale ale
biroului ANNONA al primăriei de
rezidență
AVELLINO: prețurile pieții
BENEVENTO: confruntate cu
cele ale pieței celei mai apropiate,
controlate de personal și văzute
de biroul Annona al primăriei
CARINOLA: indicate de biroul
Annona al primăriei
EBOLI: prin controale efectuate
lunar pe eșantioane în
supermarketurile primăriei
LAURO: sunt impuse de
societatea în apalt și controlate
de direcțiunea institutului prin
verificări lunare în market-uri
externe
O.P.G. AVERSA: în baza pieței
externe, la cele mai mici prețuri
O.P.G. NAPOLI: tabele prezentate
de Societate și verificate lunar de
Primărie
POGGIOREALE: prețurile sunt
supuse la două controale, acelea
ale primăriei și ale Responsabilului
conturi curente la magazine și
supermarket-uri din zonă
POZZUOLI: prețurile articolelor
nu trebuie să depășească pe cele
practicate de exercițiile comerciale
locale (cu suprafețe mai mari de

400 m2)
S. ANGELO DEI LOMBARDI: în
baza normativei
S. M. C. VETERE: cu cele locale
practicate în mod comun de
marea distribuție
SALA CONSILINA: sunt supuse
controlului prin intermediul
primăriei ca să nu depășească
cele practicate în extern
SALERNO: viza de congruență
a biroului Annona și controlul
comparativ cu prețurile pieței
externe
SECONDIGLIANO: în raport cu
prețurile Annona
VALLO DELLA LUCANIA: nu
există punct de desfacere intern,
lista de prețuri este aprobată de
Primărie lunar
TRANSFERURI
- Deținutul este informat despre
cum poate solicita transferul
într-o altă instituție de pedeapsă
și care sunt condițiile?
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: da
CARINOLA: da
EBOLI: da

LAURO: da
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: da
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da
SALA CONSILINA: da
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: da
REPREZENTANȚA
DEȚINUȚILOR
- Deținutul este informat că în
instituție există reprezentanți
ai deținuților? Și norme
care reglementează această
reprezentare?
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: da
CARINOLA: da
EBOLI: da
LAURO: da, pe cele relative
controlului - hranei
O.P.G. AVERSA: nu
O.P.G. NAPOLI:da
POGGIOREALE: da
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da


Apendice
S. M. C. VETERE: da
SALA CONSILINA:da
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: da
VOTUL
- Deținutul este informat asupra
posibilității și cum poate să
exercite propriul drept la vot în
cazul consultărilor electorale?
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: da
AVELLINO: da
BENEVENTO: da
CARINOLA: da
EBOLI: da
LAURO: da
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: da
POZZUOLI: da
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: da
SALA CONSILINA: da
SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: da



TRATAMENTE DIFERENȚIATE
- Există tratamente diferențiate
în funcție de regimul în care se
găsesc, arestare preventivă,
condamnați în primul grad,
apelanți sau definitivi?
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: nu
AVELLINO: da
BENEVENTO: nu, sunt tratamente
diferențiate în funcție de circuitul
de apartenență
CARINOLA: nu, doar dacă sunt
ordonate de AG ( Autoritate
Juridica ) sau de dispoziții
ministeriale specifice
EBOLI: nu
LAURO: aceasta instituție
găzduiește cu precădere
condamnați și are doar două secții
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI:da
POGGIOREALE: nu
POZZUOLI:nu
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: în limitele
permise de supraaglomerare
SALA CONSILINA: da, în baza
a celor dispuse de autoritatea
judiciară
SALERNO: nu, cu excepția
cazurilor particulare de arestare
preventivă

SECONDIGLIANO: ///
VALLO DELLA LUCANIA: nu
DESCARCERARE
- La momentul descarcerării
deținutul este informat despre
existența asociațiilor de
voluntariat la care se poate
adresa?
ARIANO IRPINO: da
ARIENZO: nu
AVELLINO: da, înainte
BENEVENTO: da
CARINOLA: nu
EBOLI: da
LAURO: da, dacă o cerere și/sau
există situații de nevoie
O.P.G. AVERSA: da
O.P.G. NAPOLI: da
POGGIOREALE: da, în mod
particular alcooliștilor, cărora
se furnizează adresele sediilor
Asociațiilor din sector, celor fără
casă, adresele refugiilor existente,
etc.
POZZUOLI: la cererea deținutei
S. ANGELO DEI LOMBARDI: da
S. M. C. VETERE: nu întotdeauna
la momentul eliberării dar prin
intermediul ghișeelor secției
educative de tratament
SALA CONSILINA:dacă este cerut

SALERNO: da
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: da
RUDELE
- Care este programul de
deschidere și închidere a
instituției?
ARIANO IRPINO: 7.00 – 24.00
ARIENZO: 7.00
AVELLINO: 7.00 – 24.00
BENEVENTO: 7.30 – 11.30
CARINOLA: 8.00 – 11.00 pentru a
accepta cererea de vizită
EBOLI: 9.00 – 13.00
LAURO: program de birou
O.P.G. AVERSA: birouri (8.00 –
14.00); vorbitor (9.00 – 15.00)
O.P.G. NAPOLI: 7.00 – 24.00
POGGIOREALE: rudele sunt
admise de la 7.00 la 12.00 pentru
vorbitor, care se efectuează
în funcție de pavilionul de
apartenență, în următoarele zile:
Pav.SALERNO: vineri și 1° și
3° luni din lună; Pav.MILANO:
joi și 2° si 4° luni din lună; Pav.
NAPOLI: miercuri și 1° și 3° luni
din lună; Pav.AVELLINO (deținuti
primari): vineri și 2° și 4° luni din
lună; Pav.ITALIA (deținuți care
muncesc): marți și 1° și 3° luni


Apendice
din lună; Pav.LIVORNO (deținuți
de mare siguranță): joi și 2° și
4° luni din lună; Pav.GENOVA
(deținuți de mare siguranță):
marți și 1° și 3° luni din lună; Pav.
ROMA – parter (deținuți diversă
identitate sexuală): 1° și 2° etaj
(deținuți toxicodependenți): marți
și 2° și 4° luni din lună; Pav.
Roma – 3° etaj (deținuți pentru
infracțiuni sexuale): miercuri și 2°
și 4° luni din lună; Pav.VENEȚIA
(deținuți EIV (Înalt Indice de
Supraveghere)) în fiecare zi, când
ruda o solicită, dar nu mai mult de
6 ori pe lună; Pav. SAN PAOLO
(Centru Clinic): în funcție de secția
de proveniență.
POZZUOLI: nu se închide
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
8.30 – 13.00
S. M. C. VETERE: în baza
calendarului
SALA CONSILINA: 9.00 - 14.00
SALERNO: 8.30 – 15.00
SECONDIGLIANO: 8.00 – 16.00
VALLO DELLA LUCANIA: joi și
sâmbătă 9.00 – 14.00
- Cum se desfășoară vorbitorul
cu rudele?
ARIANO IRPINO: în sălile
speciale, cu controlul auditiv și
viziv


ARIENZO: pentru eliberarea
autorizației de la 8.30 la 11.30
AVELLINO: în săli speciale fără
divizori
BENEVENTO:în săli fără divizori
CARINOLA: în sălile speciale
EBOLI: în sala de vorbitor sau în
zona verde
LAURO: daca condițiile o permit,
în exterior, dacă nu, în sala de
vorbitor
O.P.G. AVERSA: sala de vorbitor
sau în zona verde
O.P.G. NAPOLI: în sala comună
de vorbitor, sub control vizual
și neauditiv de către personalul
Poliției Penitenciarului
POGGIOREALE: o oră în sala de
vorbitor
POZZUOLI: după controlul
documentelor de identitate.
Controlul asupra efectelor de
îmbrăcăminte externă a rudelor,
percheziția deținuților la intrarea și
la ieșirea de la vorbitor.
S. ANGELO DEI LOMBARDI: săli
speciale
S. M. C. VETERE: cu control
vizual
SALA CONSILINA: în sala
specială
SALERNO: în localuri speciale
SECONDIGLIANO: în localuri
speciale

VALLO DELLA LUCANIA: în sala
specială
- În noțiunea de rudă cine se
regăsește?
ARIANO IRPINO: persoanele
prevăzute de Regulamentul
Penitenciarului
ARIENZO: membrii familiei și
rudele până la gradul 4
AVELLINO: rude de drept și prin
alianță
BENEVENTO: rudele până la
gradul 3 pentru deținuții comuni,
până la gradul 2 pentru deținuții de
înaltă securitate, așa cum prevăd
circularele ministeriale
CARINOLA: rude și afini de până
la gradul 3
EBOLI: rude și afini
LAURO: rudele până la gradul 3
O.P.G. AVERSA: rude până la
gradul 3
O.P.G. NAPOLI: rude până la
gradul 3
POGGIOREALE: membrii familiei
și conviețuitori
POZZUOLI: rude, afini până la
gradul 4, conviețuitor
S. ANGELO DEI LOMBARDI: așa
cum dispun normele în vigoare
S. M. C. VETERE: chiar și
conviețuitorii
SALA CONSILINA: pentru deținuții

comuni până la gradul 6 de
rudenie
SALERNO: cei prevăzuți de codul
civil
SECONDIGLIANO: rude și
conviețuitori
VALLO DELLA LUCANIA: toate
rudele care au drept
- Ce documentație este
necesară pentru a avea acces la
vorbitor?
ARIANO IRPINO: declarație pe
proprie răspundere, documente de
recunoaștere
ARIENZO: cartea de identitate și
statutul familiei
AVELLINO:cartea de identitate și
statutul familiei
BENEVENTO: certificări
anagrafice sau declarație pe
proprie răspundere
CARINOLA:cele care atestă
gradul de rudenie
EBOLI: cartea de identitate sau
statutul familiei
LAURO: un document de
recunoaștere și/sau statutul
familiei
O.P.G. AVERSA: statutul familiei
sau document de recunoaștere
O.P.G. NAPOLI: document de
recunoaștere, Statutul Familiei,
declarație pe proprie răspundere


Apendice
POGGIOREALE: document de
recunoaștere
POZZUOLI: statutul familiei
normal sau integral și documentul
de identitate. Pentru minori,
fotografia autentificată
S. ANGELO DEI LOMBARDI: un
document de recunoaștere valabil,
certificat care atestă gradul de
rudenie, eventuala autorizație de
la judecător
S. M. C. VETERE: certificare care
atestă conviețuirea sau gradul de
rudenie
SALA CONSILINA: chiar și
declaratie pe proprie răspundere
SALERNO: statutul familiei
SECONDIGLIANO: situația
familiei. Document de
recunoaștere
VALLO DELLA LUCANIA: certificat
de familie sau document de
recunoaștere
- Rudele sunt supuse
controlului? Dacă da, care?
ARIANO IRPINO: da, metal
detector
ARIENZO: da
AVELLINO: da, în respectul
persoanei
BENEVENTO: da, metal detector
CARINOLA: da, prin intermediul
instrumentelor electronice


EBOLI: da, metal detector
LAURO: da, metal detector
O.P.G. AVERSA: da, metal
detector
O.P.G. NAPOLI: da, percheziții cu
metal detector
POGGIOREALE: metal detector,
cum prevede normativa
POZZUOLI: controale asupra
efectelor de îmbrăcăminte externe.
Identitatea personală
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
metal detector
S. M. C. VETERE: controale de
siguranță, nu percheziții
SALA CONSILINA:da, metal
detector
SALERNO: control asupra
persoanei și asupra efectelor
personale
SECONDIGLIANO: da, controale
asupra persoanei și a lucrurilor
VALLO DELLA LUCANIA: metal
detector
- Care este frecvența și
modalitatea vorbitoarelor?
ARIANO IRPINO: în limitele
prevăzute de Regulamentul
Penitenciarului
ARIENZO: ///
AVELLINO: 6 pe lună, pentru
deținuții comuni – 4 pentru A.S (
Înaltă Siguranță ).

BENEVENTO: două zile pe
săptămână pentru deținuții
comuni, pentru deținuții A.S.
(Înaltă Siguranță ) o zi pe
săptămână și două pe lună
intrasăptămânală
CARINOLA: este posibil un
vorbitor pe săptămână
EBOLI: de două ori pe săptămână
LAURO: șase vorbitoare ordinare,
plus un vorbitor extraordinar pe
lună
O.P.G. AVERSA: 6 de efectuat în
timpul unei luni
O.P.G. NAPOLI:șase vorbitoare
lunare
POGGIOREALE: de șase ori pe
lună
POZZUOLI: șase lunare pentru
deținuții comuni. Patru pentru
înaltă siguranță
S. ANGELO DEI LOMBARDI: de
luni până joi
S. M. C. VETERE: 6 sau 4 în
funcție de tipologia infracțiunilor
SALA CONSILINA: de două ori pe
săptămână
SALERNO: săptămânale
SECONDIGLIANO: săptămânale
VALLO DELLA LUCANIA: de două
ori pe săptămână

- Care sunt zilele și orarele de
vorbitor pentru fiecare secție?
ARIANO IRPINO: luni pentru
secția a 2-a și a 6-a marți pentru
secția a 3- și a 4-a; miercuri pentru
infirmerie; joi pentru deținuți înaltă
siguranță; vineri pentru secția a
2-a și a 6 –a, sâmbătă vorbitor
ARIENZO: etajul 1, miercuri și
vineri; parterul marți și joi
AVELLINO: în fiecare zi de la 8.00
la 13.00
BENEVENTO: pentru deținuții
de mare siguranță, luni, a două
vineri și a patra luni din lună;
pentru deținuții comuni: marți și
joi (persoanele de pe două etaje);
pentru ceilalți, miercuri și vineri;
sâmbătă pentru colaboratori.
CARINOLA: de la 8.00 la 14.00 de
marți până vineri
EBOLI: zilele de vorbitor sunt
două pe săptămână, miercuri
și sâmbătă, de la 9.00 la 13.00
pentru toți deținuții
LAURO: marți și sâmbătă; două
duminici pe lună la interval de
15 zile
O.P.G. AVERSA: luni, marți și
vineri
O.P.G. NAPOLI: marți și vineri
toate secțiile, de la 8.00 la 14.00
POGGIOREALE: o oră pentru
fiecare vorbitor, toată săptămâna


Apendice
exclusiv zilele festive
POZZUOLI: marți pentru
deținutele în judecată; joi cele în
apel, în recurs și definitivele. Două
miercuri pe lună pentru toate;
S. ANGELO DEI LOMBARDI: ca
mai sus
S. M. C. VETERE: în baza
calendarului
SALA CONSILINA: luni și vineri,
aici este doar o singură secție
SALERNO: prin rotație
SECONDIGLIANO: în funcție de
secție
VALLO DELLA LUCANIA: joi și
sâmbătă de la 9.00 la 14.00
- Care și câte sunt articolele și
obiectele ce se pot primi prin
pachet?
ARIANO IRPINO: alimente
permise, îmbrăcăminte în limita a
20 kg pe lună
ARIENZO: doar îmbrăcăminte
AVELLINO: până la 5 kg pe
săptămână, de tipul permis
BENEVENTO: există o listă cu
obiectele și tipuri
CARINOLA: cele permise de
regulamentul intern
EBOLI: îmbrăcăminte, hrană și
reviste
LAURO: îmbrăcăminte, cărți
O.P.G. AVERSA: alimente,


îmbrăcăminte și bani
O.P.G.NAPOLI: cele permise,
până la 5 kg..Pentru cei ne
rezidenți 20 kg..
Vorbitoare sporatice.
POGGIOREALE: lenjerie, cărți,
alimente neperisabile, altele
POZZUOLI: articole alimentare
gătite, efecte de îmbrăcăminte,
lenjerie
S. ANGELO DEI LOMBARDI:
îmbrăcăminte și hrană
S. M. C. VETERE: articole
alimentare deja pregătite și
obiecte ușor de inspectat
SALA CONSILINA: îmbrăcăminte,
alimente gătite, efecte personale
SALERNO: alimente și
îmbrăcăminte permise
SECONDIGLIANO: … după
control
VALLO DELLA LUCANIA: un
maxim de 20 de kg
- Există un sistem diferențiat și
tutelat pentru vorbitoarele dintre
deținuți și fiii minori?
ARIANO IRPINO: da, se
desfășoară într-o sală specială
ARIENZO: nu
AVELLINO: pentru fiii minori,
spațiul verde
BENEVENTO: nu.
CARINOLA: nu

EBOLI: da, se folosește zona
verde
LAURO: dacă este nevoie de
mai multă intimitate. În orice caz,
vorbitoarele în exterior (zona
verde) se desfășoară într-o zona
echipată cu bazin central, jocuri
pentru copii, WC, bănci si mese.
În schimb, în sala internă, sunt
măsuțe, picturi pe pereți, scaune
și WC.
O.P.G. AVERSA: ///
O.P.G. NAPOLI: nu, este însă în
curs de concretizare un proiect
deja finanțat de “Spațiu verde
pentru vorbitoarele cu rudele”
POGGIOREALE: este în fază de
studiu
POZZUOLI: ultima sîmbătă a lunii
în spațiul verde pentru două ore
pentru minori (fii și nepoți)
S. ANGELO DEI LOMBARDI: la
nevoie sau la cererea deținutului
și/sau a rudelor, vorbitoarele se
pot desfășura în săli separate
S. M. C. VETERE: există
posibilitatea de a efectua
vorbitoare în plus cu fiii mai mici
de 10 ani.
SALA CONSILINA: dacă
este nevoie se încearcă să
se favorizeze desfășurarea
vorbitoarelor în modalități de o
mare intimitate.

SALERNO: vorbitoare în spațiul
verde
SECONDIGLIANO: da
VALLO DELLA LUCANIA: nu
Doar pentru Instituțiile care
găzduiesc femei:
- Printre obiectele în dotare
pentru curățenia și igiena
personală se acordă deținutelor
tampoane absorbante? Dacă da,
cu ce cadență?
POZZUOLI: cadență lunară
S.M.C. VETERE: cu cadență
lunară
- Instituția este dotată cu o
secție medicală de ginecologie
în care se pot efectua analize
de rutină ca mamografia și pap
test, etc.?
POZZUOLI: Ginecologia, pap-test,
examene de rutină
S.M.C.VETERE: da
- Aceste verificări de diagnostic
cu ce frecvență sunt făcute?
POZZUOLI: săptămânal
S.M.C. VETERE: la cererea
ginecologului



- Copiii deținutelor care trăiesc
în instituție au posibilitatea de a
frecventa spații deschise?
POZZUOLI: Institutul nu
găzduiește minori
S.M.C. VETERE: nu există o
grădiniță
- Există în interiorul structurii
zone echipate pentru joaca
copiilor?
POZZUOLI: zona verde
S.M.C. VETERE: ///
- Pentru deținutele cu copii
“orele de aer liber” sunt
aceleași ca cele pentru celelalte
deținute?
POZZUOLI: ///
S.M.C. VETERE: ///
- În interiorul instituției este
prevăzută prezența unui medic
pediatru?
POZZUOLI: nu
S.M.C. VETERE: ///
- Punctul de desfacere este
echipat și pentru exigențele
celor mai mici (scutece, lapte
pentru nou născuți, biberon,
omogeneizate, jocuri, etc.) ?
POZZUOLI: nu
S.M.C. VETERE: ///


