NOTĂ PENTRU PRESĂ
Promovarea reformelor penitenciare
(de la o abordare punitivă, la una de reabilitare)
Proiect regional

Cine va beneficia?

Obiectivele proiectului

► Infractorii care execută o sentință în regim
de detenție din Armenia, Azerbaidjan,
Georgia, Republica Moldova și Ucraina
(țări țintă);
► Publicul larg din țările țintă Ministerele
relevante din țările țintă responsabile
pentru punerea în executare a pedepselor
în regim de detenție și eliberare
condiționată.

Cum va funcționa proiectul?

► de a combate supraaglomerarea în penitenciare
și a susține aplicarea de sancțiuni și măsuri
comunitare;
► de a stabili cooperarea regională și o abordare
strategică a supraaglomerării în penitenciare;
► de a reduce recidivismul foștilor deținuți,
contribuind la o societate mai sănătoasă și la o
rată redusă a infracționalităţii.

Activitățile proiectului

► prin eforturi bilaterale și schimburi de
experiență multilaterale, precum și prin
interacțiune încrucișată;
► prin susținerea de întâlniri de lucru cu
participarea reprezentanților ministerelor
de resort din țările țintă prin întocmirea
unui raport de analize comparative pe
baza unui studiu desfășurat cu privire la
combaterea
supraaglomerării
în
penitenciarele din țările țintă;
► prin stabilirea unei rețele și crearea unui
forum pentru schimb de bune practici
între reprezentanții de la nivel mediu și
înalt ai ministerelor de resort din țările
țintă pentru combaterea supraaglomerării
din penitenciare.

► Traducerea în șase limbi: armeană, azeri,
georgiană, română, rusă și ucraineană a
recomandărilor Comitetului de Miniștri al
Consiliului Europei și a extraselor din rapoartele
generale CPT referitoare la combaterea
supraaglomerării din penitenciare;
► Elaborarea de compendii electronice cu
documentele Consiliului Europei cu privire la
combaterea supraaglomerării din penitenciare în
cele șase limbi țintă și diseminarea acestora în
rândul agențiilor de centre de detenție și
eliberare condiționată care se ocupă de formarea
angajaților din penitenciare și centre de eliberare
condiționată din țările țintă;
► Desfășurarea unui studiu cu privire la
supraaglomerarea din penitenciare în țările țintă
și elaborarea recomandărilor specifice țării;
► Susținerea unei conferințe la nivel înalt pentru
evidențierea constatărilor principale din studiul
privind supraaglomerarea din penitenciare,
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discutarea recomandărilor oferite și stabilirea
modalităților posibile pentru punerea în aplicare a
acestora.

Cât va costa?

Durata proiectului

► Bugetul total al proiectului este de 110
000 euro.

► programul va fi derulat în perioada 1 august 2015
- 28 februarie 2016;
► proiectul a fost lansat pe data de 3 august 2015.

Cine este responsabil pentru proiect?

Pentru mai multe informații

Proiectul este implementat de către Direcția
pentru Societatea Informațională și
Combaterea Infracțiunilor din cadrul
Consiliului Europei

► Givi Mikanadze, director de program
givi.mikanadze@coe.int

În aprilie 2014, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au convenit ca activitățile de cooperare vizate
cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus - țările Parteneriatului Estic al
UE - să fie implementate în baza unui „Cadru de cooperare programatică” (CCP).
Aceste activități de cooperare vor consolida capacitatea țărilor Parteneriatului Estic, care sunt și țări
membre ale Consiliului Europei, cu excepția Belarus, de a implementa reformele interne, pentru a le
aduce mai aproape de standardele europene în domeniile drepturilor omului, democrației și statului de
drept.
Bugetul total al CCP pentru 2015-2017 este de 33,8 milioane de euro.
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