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Rezumat: Lucrarea își propune să analizeze rolul pe care educația poate să îl aibă în prevenirea săvârșirii 

infracțiunilor. Obiectivele noastre sunt multiple. În primul rând, dorim să identificăm o posibilă definiție a educației, 

care ar putea să ne ghideze în demersul nostru. În al doilea rând, vrem să stabilim, inclusiv pe baza unor analize 

statistice, dacă lipsa educației este un factor care influențează creșterea fenomenului infracțional. În al treilea rând, ne 

propunem să evidențiem categoriile de persoane și de vârste la care educația ar putea avea ca efect prevenirea 

infracțiunilor. În acest sens, vom analiza impactul educării copiilor, dar și al educării adulților (inclusiv al celor care 

deja au fost condamnați penal) asupra fenomenului infracțional. În al patrulea rând, avem în vedere aspecte de ordin 

calitativ, adică dorim să stabilim ce conținut ar trebui să aibă educația, astfel încât să contribuie în mod eficient la 

prevenirea săvârșirii infracțiunilor.  
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1. Necesitatea de a integra educația în ansamblul modalităților de prevenire a infracțiunilor 

 

Una dintre cele mai dificile probleme pe care le are de rezolvat societatea, este cea privitoare la 

săvârșirea faptelor antisociale. Oricât de dezvoltată ar fi o comunitate din punct de vedere economic și 

cultural, oricât de ridicat ar fi nivelul de trai, faptele antisociale umbresc rezultatele adesea remarcabile 

obținute în diverse domenii de activitate. Dintre faptele antisociale, evident, cele de natură penală sunt cele 

mai grave. În fața realității comiterii unor asemenea acte, prima reacție, firească și necesară, este de a-i 

pedepsi pe cei care se fac vinovați de săvârșirea lor. Prin aplicarea dreptului penal, infractorii sunt 

sancționați, și, aparent, ordinea socială se restabilește. Dar este oare în mod real restabilită ordinea socială? 

În opinia noastră, lezarea pe care o aduce o faptă de natură penală este atât de profundă, încât, în realitate, nu 

putem afirma că ordinea socială poate fi cu adevărat restabilită, odată ce s-a săvârșit o infracțiune. Da, putem 

sancționa făptuitorii, putem să luăm măsuri pentru repararea prejudiciului de natură civilă, poate fi chiar 

reparat în totalitate prejudiciul de natură civilă, dar anumite urmări pe care le produce săvârșirea infracțiunii 

nu pot fi niciodată înlăturate. Pentru a exemplifica această idee, ne putem gândi la un „banal” furt, faptă 

căreia mulți dintre noi i-au căzut victimă, într-o formă mai mult sau mai puțin gravă. Cei cărora li s-a furat 

vreodată, de exemplu, portofelul, chiar dacă și-au recuperat banii și eventual actele pe care le aveau în 

portofel, au rămas marcați pe viață, din punct de vedere psihologic, de efectele pe care le-a avut respectiva 

faptă. Neîncrederea pe care au căpătat-o în semeni îi va urmări, probabil, pentru totdeauna. În cazul faptelor 

mai grave, efectele sunt și mai greu de înlăturat. Cum am putea afirma că se poate restabili ordinea socială în 

cazul unei infracțiuni contra vieții? Este imposibil. Într-adevăr, scopul dreptului penal este unul nobil și 

necesar, deoarece făptuitorii trebuie pedepsiți. Însă trebuie să înțelegem că, de multe ori, oricât de aspru ar fi 

sancționați infractorii, rana pe care o lasă în societate săvârșirea infracțiunii nu se va vindeca niciodată.  

Și atunci, ce putem face? Categoric, nu putem să nu îi sancționăm pe infractori. Din acest punct de 

vedere, dreptul penal trebuie să-și îndeplinească menirea. În același timp însă, trebuie să înțelegem că o 

schimbare reală nu poate surveni decât dacă ne concentrăm atenția asupra  prevenirii săvârșirii infracțiunilor. 

Este foarte bine că sunt pedepsiți cei care săvârșesc fapte grave, dar, în același timp, trebuie luate măsuri 

pentru a nu fi săvârșite astfel de fapte în viitor. Ori, aici, dreptul penal nu poate avea decât un rol minor. 

Efectul preventiv al aplicării sancțiunii, în principiu, poate avea efect doar pentru viitor, după ce o sancțiune 

a fost aplicată, deci după ce o infracțiune a fost săvârșită.  

Desigur, ne putem gândi la rolul preventiv pe care îl poate avea dreptul penal prin amenințarea cu 

aplicarea sancțiunii pe care o conține norma penală; realitatea arată însă că, dacă sancțiunea nu este suficient 

de gravă, un asemenea efect preventiv nu se produce. Mai mult, chiar și când sancțiunea este  foarte aspră, 

efectul preventiv obținut în acest mod este unul redus. Un studiu din 1999 arată chiar faptul că există o 

relație invers proporțională între gravitatea sancțiunii și nivelul recidivei, autorii arătând faptul că nu trebuie 
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să considerăm că timpul petrecut în închisoare poate să diminueze comportamentul infracțional al celor 

încarcerați [1]. Această concluzie este întărită de alți autori care arată că, cel puțin în perioada imediat 

anterioară săvârșirii infracțiunii, infractorul nu este preocupat de consecințele acțiunilor sale [2].   

Aceasta înseamnă că, pentru o prevenire reală a infracțiunilor, trebuie să ne îndreptăm atenția spre 

alte domenii decât cel penal. Credem că, în mod firesc, unul din primele domenii spre care trebuie să ne 

îndreptăm atenția este cel al educației. Altfel spus, oamenii trebuie educați astfel încât să nu comită 

infracțiuni.  

Dar, puși în fața conceptului de educație, ne dăm seama că este un concept extrem de complex, care 

ridică multe de întrebări. Ce înseamnă, cu adevărat, educația? Ce conținut ar trebui să aibă educația? Pot fi 

educați oamenii indiferent de vârstă? Oferă cu adevărat educația o garanție a prevenirii săvârșirii 

infracțiunilor?  

La aceste întrebări și la altele din aceeași sferă ne propunem să răspundem în rândurile următoare, 

pentru a încerca să aflăm dacă educația poate cu adevărat să ducă la prevenirea săvârșirii de fapte antisociale.  

 

2. Conceptul de educație. Sensuri  

 

Pentru a înțelege ce rol ar putea avea  educația în prevenirea infracțiunilor vom analiza în primul 

rând sensurile noțiunii de educație. Deși conceptul de educație ne este familiar și îl folosim frecvent, la o 

analiză mai atentă ne dăm seama că nu este o noțiune simplu de înțeles; dimpotrivă, noțiunea de educație 

poate fi abordată din mai multe unghiuri, având accepțiuni diferite.  

Punctul de început al demersului nostru este chiar definiția din Dicționarul explicativ al limbii 

române. Conform acestei definiții, educația este: fenomen social fundamental de transmitere a experienței de 

viață a generațiilor adulte și a culturii către generațiile de copii și tineri, abilitării pentru integrarea lor în 

societate; cunoașterea bunelor maniere și comportarea în societate conform acestora [3]. 

Definiția de mai sus confirmă ceea ce știam deja, și anume că educația este un ansamblu de 

mecanisme prin care sunt transmise generațiilor tinere informații și deprinderi care să le ajute să se integreze 

în societate și, mai departe, să își creeze propria formă de conviețuire socială. Nu putem însă să nu observăm 

că o asemenea definiție pare să includă o valență conservatoare; altfel spus, la prima vedere, educația pare să 

însemne transmiterea unui set de valori în ideea păstrării lui. Însă, în opinia noastră, educația înseamnă mai 

mult decât o simplă transmitere cu scop de conservare a unui set de informații, înseamnă o transmitere cu 

scop de păstrare și, eventual, perfecționare a setului de valori transmis. Doar așa societatea poate cu adevărat 

să evolueze, dacă se acceptă că educația conține în ea însăși germenii schimbării, atunci când o asemenea 

schimbare este necesară.  

Dincolo de  multiplele discuții care pot fi purtate pe tema educației, cert este că educația trebuie să ne 

ajute să ne formăm pe deplin personalitatea și să conviețuim unii cu alții. Iar a conviețui cu ceilalți înseamnă, 

printre altele, a nu săvârși fapte de natură să lezeze celelalte persoane. Iată, așadar, că o componentă a 

educației se referă la a învăța oamenii să nu săvârșească acte antisociale.  

Dar cum pot fi educați oamenii să nu mai săvârșească infracțiuni? Sau, chiar dacă sunt educați în 

acest scop, reușesc aceștia să se abțină de la astfel de acte antisociale? Ce fel de conținut ar trebui să aibă 

educația, pentru a avea ca efect prevenirea infracțiunilor? 

Educația are multe forme. Ea poate fi de natură pur științifică sau poate avea în vedere latura 

emoțională. Poate fi laică sau religioasă. Putem vorbi de o educație primară, care se oferă copiilor și 

adolescenților, și de o educație continuă, prin care oamenii acumulează informații de-a lungul întregii vieți. 

Care dintre aceste forme de educație este cea mai potrivită pentru a învăța oamenii să nu săvârșească 

infracțiuni? Probabil că toate aceste forme de educație sunt la fel de importante și contribuie, toate, la 

formarea deplină a personalității unui om. Probabil că a te abține de la săvârșirea unei fapte de natură 

antisocială ține atât de evoluția cognitivă a unui om, cât și de evoluția sa spirituală. La fel de adevărat este și 

faptul că unii oameni, în ciuda unui înalt nivel de educație, chiar pe mai multe paliere, săvârșesc, totuși, fapte 

antisociale.  De asemenea, este de netăgăduit faptul că unele persoane care nu au beneficiat de nicio formă 

instituționalizată de educație nu săvârșesc asemenea fapte. Aceste realități arată faptul că implementarea 

sistematică a educației, chiar la nivel instituționalizat, nu este o garanție pentru  succes în demersul  de 

prevenire a infracțiunilor. Se pare că există factori multipli ce determină comportamentul antisocial, 

independenți de existența sau absența educației, așa cum este înțeleasă, în vorbirea curentă, noțiunea de 

educație. 

Sau poate că punem noi prea mare preț pe caracterul instituționalizat pe care trebuie să-l aibă 

educația. Poate că, dincolo de un anumit punct, educația este un proces extrem de intim, care se desfășoară în 

interiorul unui persoane, prin absorbția și transpunerea tuturor informațiilor și experiențelor de viață și care 

definesc felul unic de a fi al unei anumite persoane. Poate că decizia unei persoane de a săvârși sau nu 
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infracțiuni este una ce nu poate fi cu adevărat prezisă, pentru că, deși depinde de mulți factori externi, ea ține, 

în ultimă instanță, de niște resorturi pur personale.  

Și totuși, nu putem să renunțăm  la ideea că oamenii pot fi influențați, prin  educație, astfel încât să ia 

decizia de a nu săvârși infracțiuni. Probabil că existența persoanelor care se abțin de la faptele antisociale 

este un ideal social, deseori greu de realizat, dar pentru atingerea căruia trebuie să facem un efort, la nivel 

general. Aceasta, deoarece săvârșirea faptelor antisociale ne privește pe toți și, într-o formă sau alta, ne 

afectează pe toți. Evident, prevenirea săvârșirii infracțiunilor ține de mulți factori, dintre care unii factori - de 

exemplu cel economic - sunt foarte importanți. Însă scopul lucrării de față este doar de a analiza rolul pe care 

educația poate să îl aibă în prevenirea infracțiunilor. În continuare, vom încerca să aflăm cum pot diferitele 

forme de educație să contribuie, fiecare în felul său, la prevenirea săvârșirii infracțiunilor.  

 

3. Educația instituționalizată - posibile efecte în procesul de prevenire a săvârșirii 

infracțiunilor 

 

Unul dintre primele gânduri care ne apar în minte atunci când vorbim despre educație este referitor la 

educația care se realizează în școli. Ce poate fi mai eficient în a educa oamenii decât un sistem creat exclusiv 

cu scopul de a învăța oamenii cum să se integreze în societate? Realitatea arată însă că, de multe ori, acest 

mecanism instituționalizat al învățării în școală nu duce la rezultatele dorite, atât din punctul de vedere al 

integrării sociale și al integrării în câmpul muncii, cât și din punctul de vedere al prevenirii săvârșirii 

infracțiunilor. De asemenea, nu se poate afirma că lipsa educației de nivel înalt este, prin ea însăși, o cauză a 

săvârșirii infracțiunilor [7]. 

În ceea ce privește eșecul în prevenirea săvârșirii de acte antisociale, credem că o posibilă explicație 

rezidă, parțial, în conținutul educației care se oferă în școli. Este clar că în majoritatea școlilor, cel puțin în 

România, predomină componenta educațională științifică. Altfel spus, copiilor li se oferă, încă de la vârste 

fragede, informații tehnice despre lumea înconjurătoare, despre modul în care funcționează societatea, pentru 

a li se asigura o specializare tehnică. Prin ea însăși, această formă de educație nu învață copiii că este rău să 

se săvârșească fapte antisociale sau de ce este rău să se săvârșească asemenea fapte. În forma sa cea mai 

gravă, o asemenea formă pur științifică nu ține cont de aptitudinile elevului și nu încearcă să creeze o 

imagine unitară cu privire la informațiile diseminate, astfel încât elevul nu este învățat despre modul în care  

informațiile pe care le învață îl pot ajuta să se integreze în societate. Un asemenea sistem poate duce la 

crearea unor probleme severe de conturare a personalității, ceea ce reprezintă o premisă pentru 

imposibilitatea de integrare socială și, implicit, o premisă pentru crearea unui comportament infracțional. 

O posibilă soluție pentru a echilibra efectele unei educații pur științifice este concentrarea atenției 

asupra dezvoltării componentei emoționale. Un asemenea demers poate să ofere elevului imaginea de 

ansamblu, în care să se integreze informațiile tehnice asimilate. Mai mult, educația emoțională face ca 

absorbția informațiilor să se facă în acord cu personalitatea elevului. Astfel, o persoană poate cu adevărat să 

înțeleagă ce este bine și ce este rău, element esențial în încercarea de prevenire a infracțiunilor.   

Unii autori arată faptul că în cadrul învățământului școlar ar trebui implementate programe speciale, 

al căror scop să fie prevenirea comportamentului infracțional [13].  

Literatura de specialitate arată că există puține studii cu privire la relația dintre educație și 

comportamentul infracțional [5]. Se subliniază faptul că, de regulă, analizele referitoare la educație au în 

vedere efectele pe care educația le are asupra individului, neglijându-se studierea efectelor pe care educația 

unei persoane le poate avea asupra societății, în general, inclusiv asupra fenomenului infracțional [5].   

Unul dintre studiile pe care le-am analizat arată faptul că, în Statele Unite ale Americii, poate fi 

observată o relație clară între nivelul de educație și procentul persoanelor aflate în închisori. Statistic, s-a 

evidențiat că un an în plus de școală scade cu 10% probabilitatea ca o persoană să ajungă la închisoare (în 

rândul populației de rasă caucaziană). Scăderea  este de 37%  pentru o persoană de rasă africană. De 

asemenea, studiul indică faptul că absolvirea studiilor liceale scade dramatic riscul de săvârșire a unei 

infracțiuni cu violență sau contra patrimoniului. Astfel, se evidențiază faptul că nu se poate nega existența 

unei legături între educație și infracționalitate, în sensul că nivelul ridicat al educației duce la scăderea 

riscului de implicare în activități infracționale. Se arată chiar faptul că o creștere cu doar 1% a numărului 

persoanelor de sex masculin care termină studiile de liceu ar duce la o scădere a infracționalității care ar 

genera o economie de aproximativ 1,4 miliarde de dolari [5]. Iată, așadar, că se poate chiar cuantifica din 

punctul de vedere al costului economic legătura dintre nivelul ridicat de educație și reducerea numărului de 

infracțiuni.  

Un alt studiu efectuat în anul 2003  în Statele Unite ale Americii confirmă rezultatele prezentate mai 

sus. Acest studiu arată că cei  care execută o pedeapsă cu închisoarea au un nivel redus de educație. De 

asemenea,  studiul arată că un procent mare din cei aflați în închisori prezintă dizabilități de învățare [7].  
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4. Educația morală. Rolul familiei în  promovarea unei astfel de educații 

 

Probabil că mai importantă decât educația pur științifică în demersul de prevenire a infracțiunilor 

este educația morală. Cele două tipuri de educație, deși pot interfera, în niciun caz nu se confundă. Există 

persoane care nu au beneficiat de educație științifică, dar care au un acut simț cu privire la ceea ce este moral 

și ceea ce încalcă regulile etice.   

Unul dintre cele mai importante medii în care o persoană poate să asimileze regulile morale este  

mediul familial. Învățarea regulilor etice se poate face nu doar prin educare expresă în acest scop, ci, în 

primul rând, prin observarea modului în care funcționează familia. În esență, o familie este o societate în 

miniatură, cu propriile sale reguli. Dacă aceste reguli se bazează pe respect, atunci copilul va asimila 

involuntar aceste reguli și le va aplica, la rândul său, atât față de propriii săi copii, cât și în societate.  

O familie disfuncțională, în care relațiile se bazează pe violență (fizică sau psihică) și lipsă de 

respect, va impregna copiii care cresc în astfel de familii cu aceleași repere de comportament. Astfel, se va 

transmite mai departe un mod de a relaționa care are toate șansele să ducă la un comportament infracțional.  

Raționamentele de mai sus cu privire la modul în care familia poate fixa și transmite repere morale, 

deși se verifică în multe cazuri, totuși în unele situații eșuează. Altfel spus, există situații în care din familii 

bazate pe relații de respect provin persoane care au un comportament antisocial. De asemenea, sunt și cazuri 

în care copii proveniți din familii disfuncționale s-au integrat foarte bine în societate și au întemeiat familii în 

care relațiile membrilor se bazează pe respect și încredere. Iată, așadar, că apare necesară discuția despre un 

element deja recurent în lucrarea de față, și anume despre factorul imprevizibil. Într-adevăr, se pare că 

modelele teoretice, bazate pe raționamente logice și verificabile în multe situații reale, pur și simplu uneori 

nu se aplică, din rațiuni greu predictibile. Astfel, se reiterează opinia exprimată mai sus conform căreia se 

pare că asumarea comportamentului antisocial este o rezoluție intimă a omului, care, dincolo de anumite 

limite, este independentă de factorii externi.    

 

5. O scurtă analiză a eficienței încercării de reintegrare socială a infractorilor în prevenirea 

săvârșirii infracțiunilor 

 

Dacă școala și familia pot oferi o prevenire a priori a săvârșirii unei infracțiuni, dreptul penal are 

aptitudinea de a oferi o prevenire a posteriori, adică după ce s-a săvârșit deja o infracțiune. Așa cum am 

afirmat mai sus, o asemenea activitate de prevenire ce survine după ce deja a fost comisă o faptă antisocială 

nu este o formă perfectă de prevenire, deoarece o valoare socială a fost deja lezată. Totuși, a nu lua nicio 

măsură de prevenire după ce a fost deja săvârșită o infracțiune ar fi și mai grav. Dacă a fost săvârșită o faptă 

de natură penală, trebuie luate toate măsurile ce se impun, inclusiv pentru a preveni pe viitor săvârșirea unor 

asemenea fapte, alături de sancționarea făptuitorilor. De altfel, dreptul penal oferă o bogată sursă de 

informații cu referire la cauzele săvârșirii infracțiunilor, ceea ce poate ajuta foarte mult la elaborarea 

strategiilor necesare pentru a reduce infracționalitatea.  

Dacă analizăm posibilul efectul preventiv al dreptului penal care ar trebui să survină chiar cu referire 

la persoana care a fost deja supusă unei sancțiuni penale, rezultatele nu sunt încurajatoare. Aceasta, deoarece 

diverse statistici arată o rată mare a recidivei.   

Un studiu efectuat în România pentru perioada 1991-2010 arată că, în tot acest interval, s-a 

înregistrat o creștere moderată a ratei recidivei. Evoluția numărului recidiviștilor nu a fot însă constantă, 

înregistrând variații substanțiale. Conform informațiilor provenite de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție, s-a constatat că cele mai mari creșteri au avut loc în anii 1997-1998 și 2001, de peste 

100%, comparativ cu anul 1991,  considerat an de referință. Și datele oferite de Administrația Națională a 

Penitenciarelor arată o evoluție asemănătoare pe acest interval, indicând creșteri cu mai mult de 100% în anii 

1991 și 1992, cu mai mult de 200% în anii 1993-1996 și 2007-2010, cu mai mult de 400% în anii 1998-2003 

și cu mai mult de 300% între anii 2004 și 2006 [2]. La nivelul anului 2008 se aprecia că rata recidivei în 

România era de 40% [4].  

Unele studii efectuate în Statele Unite ale Americii indică, de asemenea, o rată foarte mare a 

recidivei. De exemplu, unul dintre aceste studii arată că aproximativ două treimi din numărul persoanelor 

care au executat o pedeapsă cu închisoarea sunt arestate pentru săvârșirea de noi infracțiuni în decurs de 3 ani 

de când  au ispășit pedeapsa, iar dintre aceștia aproximativ jumătate sunt iarăși condamnați [6]. 

Alte studii au arătat că poate fi identificat modul în care crește probabilitatea de reiterare a 

comportamentului infracțional, după săvârșirea fiecărei infracțiuni de către aceeași persoană. Astfel, s-a 

estimat că riscul de recidivă la bărbați crește cu 0,54 după prima infracțiune, cu 0,65 după a doua infracțiune, 
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cu 0,72 după a treia infracțiune și cu 0,8 după a patra infracțiune. La femei, în Marea Britanie, in 1953, riscul 

de recidivă după prima infracțiune s-a apreciat a fi de 0,22, iar după a treia condamnare de 0,78 [12].   

Așadar, se pare că, dacă ne bazăm doar pe un ipotetic efect educativ al pedepsei închisorii, 

rezultatele obținute nu sunt foarte bune. Aceasta, deoarece reintegrarea socială a infractorilor ține de un 

complex de factori,  față de care „simplul” fapt că a executat o pedeapsă cu închisoarea nu este neapărat de 

natură să descurajeze repetarea comportamentului infracțional. În primul rând, este firesc să ne gândim că o 

reintegrare veritabilă presupune o reintegrare din punct de vedere economic, ceea ce înseamnă că respectiva 

persoană ar trebui să obțină un loc de muncă. Ori, pentru aceasta, ar fi necesar ca individul în cauză să aibă o 

calificare profesională, ceea ce, de multe ori, nu se întâmplă. Așa cum am arătat mai sus, un număr mare de 

deținuți au un nivel redus de educație, ceea ce înseamnă că acești deținuți nu au o calificare profesională care 

să le asigure un loc de muncă și un venit stabil. De asemenea, nu trebuie ignorat faptul că mulți angajatori se 

feresc să angajeze persoane care au suferit condamnări penale, datorită faptului că aceștia apreciază că există 

un risc de reiterare a comportamentului infracțional. În plus, în momentul în care au terminat de executat 

pedeapsa, unii infractori nu au o locuință proprie și nici nu au rude sau prieteni dispuși să le ofere adăpost, 

măcar temporar. Apare așadar evident că reintegrarea socială a infractorilor poate surveni doar ca urmare a 

unui efort considerabil, care să vină atât din partea statului, cât și din partea societății. În primul rând statul 

este cel care trebuie să investească resurse pentru reintegrare, prin asigurarea unei locuințe sociale și a unui 

loc de muncă celor care termină de executat pedeapsa cu închisoarea. Pentru a asigura angajarea foștilor 

deținuți, ar trebui să se implementeze programe eficiente de calificare sau recalificare profesională în cadrul 

închisorilor și, de asemenea, să se ofere potențialilor angajatori anumite facilități pentru situația în care 

angajează foști deținuți. Astfel, se creează premise pentru o reintegrare efectivă a infractorilor, ceea ce va 

atrage sporirea încrederii societății în eficiența integrării, care va duce, la rândul său, la o implicare activă a 

societății în procesul de reintegrare a foștilor deținuți.   

O atenție sporită ar trebui să se acorde nevoilor emoționale ale celor care își execută pedeapsa; astfel, 

mai ales în situația în care aceștia nu beneficiază de suportul familiei, ar trebui să li se asigure consiliere 

psihologică. De asemenea, asistența este necesară și în situația în care foștii deținuți au fost consumatori de 

droguri, fiind necesar ca aceștia să fie luați în evidența programelor de reabilitare, astfel încât să nu cadă 

pradă tentației de a relua vechile obiceiuri. Chiar și asistența medicală obișnuită ar trebui să fie o prioritate și 

ar trebui să se ofere în mod gratuit foștilor deținuți, cel puțin un anumit interval de timp după ieșirea din 

închisoare, în condițiile în care aceștia, de regulă, cel puțin până își găsesc un loc de muncă,  nu beneficiază 

de asigurare medicală.   

Cele afirmate de noi mai sus reprezintă, de asemenea, concluziile a numeroase studii efectuate cu 

privire la condițiile necesare pentru o reintegrare efectivă a infractorilor [8], [9], [10]. Într-adevăr, se pare că, 

pentru o reintegrare reală a foștilor infractori, este nevoie să se acționeze și în alte domenii decât dreptul 

penal. Apreciem că sporirea atenției acordate probațiunii, fenomen care s-a remarcat în ultimii ani și în 

România [11], este de natură să contribuie în mod substanțial la reintegrarea efectivă a persoanelor care au 

săvârșit fapte de natură penală.   

 

6. Concluzii privind rolul educației în demersul de prevenire a săvârșirii infracțiunilor 

 

Analiza pe care am realizat-o mai sus arată că, dincolo de controversele existente cu privire la acest 

subiect, nu se poate nega existența unei legături între nivelul de educație și săvârșirea infracțiunilor. Cel 

puțin în ceea ce privește educația instituționalizată, multe studii confirmă faptul că nivelul ridicat al educației 

duce la scăderea infracționalității, cel puțin în ceea ce privește infracțiunile săvârșite cu violență și 

infracțiunile contra patrimoniului. Explicațiile pentru această legătură nu sunt însă ușor de găsit. O posibilă 

explicație ar fi faptul că educația crește răbdarea oamenilor și duce la o anumită toleranță față de ceilalți, 

ceea ce duce la scăderea riscului săvârșirii de fapte violente. De asemenea, de regulă, un nivel ridicat al 

educației oferă posibilitatea obținerii unui loc de muncă ce oferă venituri stabile; aceasta este de natură să 

scadă motivația săvârșirii faptelor contra patrimoniului și, de asemenea, îl determină pe individ să evalueze 

eventualele pierderi pecuniare pe care le-ar suferi în cazul unei condamnări penale, condamnare care l-ar 

pune în imposibilitate de a lucra și de a obține o remunerație prin muncă. Mai mult, școala poate să ofere 

oamenilor conștientizarea faptului că o condamnare penală ar crea un veritabil stigmat social pentru cel 

condamnat și pentru familia acestuia, ceea ce este de natură să descurajeze comportamentul infracțional. În 

plus, putem identifica un rol pragmatic și evident pe care școala îl are în prevenirea infracțiunilor. În 

condițiile în care realitatea arată că implicarea în activități infracționale la vârste fragede atrage reiterarea 

comportamentului infracțional [12], școala oferă tinerilor o ocupație, făcându-i să se concentreze la alte 

lucruri decât săvârșirea de fapte antisociale.  
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Aspectele enumerate sunt elocvente pentru a susține că educația chiar are un rol în prevenirea 

săvârșirii infracțiunilor. Oricum, costurile sociale și economice pe care le cauzează săvârșirea infracțiunilor 

sunt atât de mari, încât, chiar dacă educația ar reduce foarte puțin riscul săvârșirii infracțiunilor, tot s-ar 

justifica o atenție și o investiție sporită cu privire la educație.  În concluzie, susținem că trebuie luate măsuri 

pentru a permite accesul tuturor persoanelor la educație, asigurându-se, în același timp, o calitate ridicată a 

actului educațional, astfel încât educația să devină un mijloc eficient în demersul de prevenire a săvârșirii 

infracțiunilor.   
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