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Ce lege este valabilă în penitenciar: 
norvegiană sau olandeză?
Executarea mandatelor de pedeapsă în 
Olanda are loc conform legii norvegiene. 
Deținuții din Olanda au aceleași drepturi 
şi obligaţii ca şi deţinuţii din Norvegia. 
Dacă deţinutul comite noi infracţiuni în 
Olanda, urmărirea penală a acestor fapte 
va avea loc în Olanda.

Unde se află penitenciarul? 
Penitenciarul Norgerhaven este situat 
în satul Veenhuizen din partea de nord a 
Olandei. 

Ce fel de penitenciar este Norgerhaven?
Este un penitenciar cu grad înalt de 
siguranţă şi cu 242 de locuri, numai celule 
de o persoană. 

Care deţinuţi pot executa mandatul de 
pedeapsă în Olanda?
Condamnaţii bărbaţi care execută un 
mandat de pedeapsă într-un penitenciar 
închis şi care se află într-o fază atât de 
timpurie a pedepsei încât nu primesc 
învoiri.

Ce limbă se vorbeşte în penitenciar?
Limba de lucru este engleza. Deținuții 
și gardienii vor vorbi în principal limba 
engleză. Deţinuţii pot scrie cereri etc. 
în limba norvegiană, exact ca şi în 

Norvegia. Personalul norvegian vorbește 
norvegiana.

Cum este o zi în penitenciar?
Deţinuţii pot fi afară din celulă de la ora 
8.00 – 20.00, cu excepția perioadelor de 
încuiere în celule de 2x30 de minute în 
cursul săptămânii şi de la ora 10 – 19.00 
cu excepția perioadei de încuiere în 
celule de 1x30 de minute în sfârșitul de 
săptămână. Programul de lucru este de 
patru ore pe zi și există posibilitatea de 
a participa la cursuri și la activități în 
afara programului de lucru. Deținuții 
au răspunderea de a se prezenta la 
programări și la activități. Această 
independență se bazează pe încrederea 

Norvegia a încheiat un acord cu Olanda pentru a închiria penitenciarul 
Norgerhaven de la data de 1 septembrie 2015. Penitenciarul este o secţie 
a penitenciarului Ullersmo şi este condus de un director şi de un director 
adjunct de penitenciar și angajaţi norvegieni. Personalul norvegian se 
compune din consilieri juridici, un coordonator de reabilitare, și lucrători 
de administraţie. Gardienii penitenciarului sunt olandezi.





dintre deținuți și angajați. Deținuții 
au la dispoziție timpul liber pentru 
antrenament și sport, pentru a merge la 
bibliotecă, sau a participa la comunitate.

Care este programul de aerisire?
Deţinuţii au posibilitatea de aerisire 
de două ori pe zi, și atunci ei pot să se 
miște în libertate în curtea de aerisire.

Care sunt posibilităţile de antrenament?
Acestea sunt bune, şi mai bune decât în 
majoritatea penitenciarelor norvegiene. 
Penitenciarul este dotat cu o sală de 
gimnastică și o sală de antrenament cu 
diverse aparate. În curtea de aerisire 
deținuții pot să facă antrenament pe 
cont propriu și să folosească aparate 
fixe de antrenament. Mai există și 
posibilitatea de antrenament pentru 
alergări și să joace baschet și volei pe 
nisip. În aer liber se mai poate juca 
tenis, volei, și fotbal. 

Ce fel de muncă oferă penitenciarul?
Cei mai mulţi dintre deţinuţi vor fi 
activizaţi prin muncă. Penitenciarul 
oferă mai multe tipuri de muncă, ca de 
exemplu lucrări de montaj, muncă la 
spălătorie, la bibliotecă, sau la bucătărie. 
Mai există și posibilitatea de a face 
de serviciu în secție (ganggutt), și să 
se lucreze cu întreținerea clădirilor, 
spațiilor verzi, și altele.

Este posibil să mergi la şcoală sau  
la curs în penitenciar?
Penitenciarul are o secţie de 
învăţământ care oferă cursuri simple, 
de matematică, informatică și limba 
engleză, atât pentru începători 
cât și pentru avansați. Mai există 
și activități în domeniul artei și 

meseriilor aplicative, ca de exemplu 
desen și pictură, și muzică. Mai 
există și posibilități pentru studiu pe 
cont propriu și acces la Internet in 
conformitate cu soluția DFS (soluția 
școlilor) a serviciilor de Corecție.

Cum arată celula?
Celulele au pat, dulap garderobă, masă 
de scris, frigider şi televizor cu canale în 
limba norvegiană. Ferestrele au vedere 
spre curtea de aerisire sau spre zona 
exterioară din jurul penitenciarului. 
Toate celulele au toaletă.

Îmi pot găti singur mâncare în 
penitenciar?
Da. Secţiile de celule au o încăpere 
comună cu bucătărie care dă 
posibilitatea de a găti mâncarea proprie. 
În fiecare săptămână se trimit liste de 
cumpărături în care deținuții pot să 
facă comandă de alimente proaspete 
dar și de alimente uscate. Penitenciarul 
mai servește și alimente conforme cu 
regulile halal.

Pot deţinuţii să primească vizite  
în Olanda?
Deţinuţii pot să primească vizite în 
camerele amenajate pentru familii. 
Rudele trebuie să-şi plătească singure 
cheltuielile de călătorie de acasă până la 
penitenciar, în acelaşi fel ca şi în cazul 
executării mandatului de pedeapsă 
în Norvegia. Se oferă condiţii pentru 
ca deţinuţii să primească vizite în 
mai multe zile consecutive, dacă cel 
(cei) care îl vizitează au călătorit din 
Norvegia sau din altă ţară aflată în afara 
Olandei.

Informații despre rutinele de vizită, ruta 





de călătorie, și posibilitățile de cazare 
pot fi găsite la: 
http://www.kriminalomsorgen.
no/norgerhaven-fengsel-
nederland.5777803-237612.html

Se poate da telefon din penitenciar  
sau folosi Skype? 
Da. Sistemul de telefon este același 
ca în majoritatea penitenciarelor 
din Norvegia, precum și se sună la 
alții la același preț pe minut ca din 
Norvegia. Aceasta înseamnă că nu 
trebuie să plătești pentru convorbiri 
cu străinătatea atunci când se sună de 
la Norgerhaven în Norvegia sau în alte 
țări, prețul este ca și cum s-ar telefona 
din Norvegia. Timpul alocat pentru 
convorbiri telefonice este de 60 de 
minute pe săptămână. Timpul poate fi 
folosit fie pentru convorbire telefonică 
fie pentru o convorbire prin Skype.
Timpul total de convorbiri sau de Skype 
este de 60 de minute pe săptămână. 
Dacă deținutul face comandă una 
sau două convorbiri prin Skype pe 
săptămână, acestea sunt calculate ca 
20 sau 40 de minute de convorbiri 
telefonice. Aceasta înseamnă că după 
o convorbire prin Skype mai rămân 
40 de minute de convorbiri telefonice 
pe săptămână. După două convorbiri 
prin Skype mai rămân 20 de minute de 
convorbiri telefonice pe săptămână. 

Ce se întâmplă dacă deţinuţii au 
executat 1/3 din mandatul de pedeapsă 
și obţin dreptul la învoire în timp ce  
se află în Olanda?
Atunci când deținuții au dreptul la 
învoire și îndeplinesc condițiile pentru 
a li se acorda o învoire, deținuții vor fi 
transferați înapoi în Norvegia.

Primesc deţinuţii învoiri sau timp  
liber în timp ce-și execută mandatul  
de pedeapsă în Olanda?
Nu există posibilități pentru intrări sau 
ieșiri din penitenciarul Norgerhaven 
sub forma învoirilor sau a eliberărilor 
temporare. Deținuții pot să facă 
cerere de învoire în timp ce își execută 
mandatul de pedeapsă în Norgerhaven, 
dar sunt trimiși înapoi în Norvegia 
atunci când se obține perioada de 
învoire și deținutului i se acordă o 
învoire.
Dacă se petrec evenimente legate 
de relațiile apropiate ale deținutului 
care fac necesară acordarea învoirii 
pentru probleme deosebite, deținutul 
va fi transferat înapoi în Norvegia în 
perioada respectivă.

Cum este serviciul de sănătate  
la Norgerhaven?
Penitenciarul are un serviciu de 
sănătate cu resurse bune de personal, 
cu asistentă medicală, medic, psiholog 
și fizioterapeut. Serviciile de dentist 
sunt efectuate dintr-un autobuz de 
stomatologie care vine la penitenciar 
săptămânal.

Ce se întâmplă dacă un deţinut se 
îmbolnăvește în timp ce se află în 
Olanda?
Deținuții cu sănătate extrem de proastă, 
sau deținuții care necesită un tratament 
special din partea serviciului special de 
sănătate, nu vor fi transferați în Olanda. 
Dacă un deținut se îmbolnăvește acut în 
Olanda, el va primi asistența de urgență 
din partea serviciilor olandeze de 
sănătate. Dacă el are nevoie de o ședere 
la spital de mai mult de trei zile, el va fi 
trimis înapoi în Norvegia în măsura în 



care acest lucru este prudent din punct 
de vedere medical.
Operațiile chirurgicale planificate vor fi 
efectuate de preferință în Norvegia.
Deținuții care sunt supuși unui 
tratament LAR1nu pot să fie transferați 
în Olanda decât la cererea proprie. 

Deţinutul va fi eliberat în Olanda?
Deținuții vor fi returnați în Norvegia 
când le mai rămân de executat două luni 
din mandatul de pedeapsă. Deținuții 
care doresc să se întoarcă în Norvegia 
mai târziu, vor fi tratați individual și 
dacă depun o cerere în acest sens.

1Prescurtare pentru Legemiddelassistert 
rehabilitering – tratament utilizat în Norvegia 
pentru persoanele dependente de substanţe 
halucinogene – n.tr.

Servicii religioase și îndrumări în 
domeniul spiritualităţilor 
Se aranjează servicii religioase 
pentru care este răspunzător un preot 
protestant și rugăciunea de vineri 
pentru care este răspunzător un imam. 
Reprezentanților altor orientări de 
credințe poate să li se acorde asistență 
de îndrumare spirituală în funcție 
de necesitate. Salariați de la biserica 
maritimă norvegiană din Rotterdam 
vizitează penitenciarul săptămânal. 

Sunteţi interesat să plecaţi în Olanda?
Gardienii din secţia dvs. pot să vă 
răspundă dacă aveţi mai multe întrebări. 
Aceştia pot de asemenea să vă ajute la 
completarea formularului de cerere. 
Mai există și un film video de informare 
despre penitenciarul Norgerhaven. Luați 
contactul cu gardienii dacă acesta nu 
este accesibil la televizor în penitenciar.
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