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Conferinţă internaţională  
Economia socială în practică: rolul economiei sociale în reintegrarea socio-

profesională a persoanelor defavorizate 

22 mai 2013, ora 9.30 
Hotel Intercontinental, Sala Fortuna  

 
Cuvânt de deschidere al Secretarului de Stat în Ministerul Justiţiei, 

dl. Florin Aurel MOŢIU 
 
 

Vă mulţumim pentru invitaţia de a participa la acest eveniment menit să evidenţieze 
necesitatea, dar şi experimentarea unor noi abordări de lucru în problematica incluziunii 
sociale pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate.  
 
Acest eveniment prezintă relevanţă pentru Ministerul Justiţiei în calitate de autoritate 
care gestionează, prin instituţiile special create în acest sens, executarea pedepselor 
impuse în sarcina persoanelor condamnate, privative sau neprivative de libertate. 
Statisticile interne evidenţiază că multe dintre persoanele condamnate sunt persoane 
defavorizate social, iar manifestarea comportamentului infracţional se constituie ca 
rezultat al unui astfel de statut social.  
 
Suntem conştienţi că pentru îndeplinirea scopului pedepsei, respectiv prevenirea 
săvârşirii de noi infracţiuni, este necesar să conferim noi valenţe funcţiei de reeducare a 
acesteia. Acest lucru s-a concretizat prin formularea unui element comun misiunilor celor 
două instituţii responsabile cu executarea pedepselor - penitenciarul şi probaţiunea – 
respectiv acela de a asigura reintegrarea în comunitate a persoanelor condamnate. Or, 
un astfel de scop, nu poate fi realizabil decât în condiţiile implicării comunităţii, o 
comunitate conştientă de resursele pe care le deţine şi de modul de mobilizare a 
acestora sau o comunitate conştientă de resursele care îi lipsesc şi care face eforturi 
pentru suplinirea acestora.  
 
Din aceste considerente deschiderea către o nouă abordare în procesul reintegrării 
sociale a persoanelor defavorizate cum este cea a economiei sociale nu poate fi decât 
binevenită. 
 
Fie că avem în vedere penitenciarele sau probaţiunea, este important să ne asumăm 
rolul de coordonator al procesului de reintegrare socială a persoanelor condamnate, iar 
referirea către instituţiile, organizaţiile sau agenţii economici din comunitate să se 
realizeze doar după o evaluare profesionistă a nevoilor şi factorilor de risc pe care îi 
prezintă aceste persoane. Din aceste considerente este vital ca în structurile noastre să 
existe oameni pregătiţi, motivaţi şi conştienţi că doar prin colaborare, dar şi prin 
deschidere către diversificarea metodelor de lucru pot contribui la atingerea misiunii 
instituţiei din care fac parte.  
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Proiectul derulat cu succes de organizaţia CRED, împreună cu partenerii săi, contribuie, 
prin obiectivele propuse, dar şi prin intermediul activităţilor derulate, la atingerea misiunii 
noastre, vizând rezultate de perspectivă, construind mecanisme prin care să faciliteze 
replierea unor experienţe similare pe viitor, cum ar fi, de exemplu, crearea unui Centru 

de Economie Socială pentru inserția pe piața muncii a persoanelor aflate în detenție, ca 

organizație umbrelă pentru ONG-uri active în domeniul penitenciarelor.  
 
Un alt element de apreciat al acestui proiect, în ansamblul celor derulate deja, îl 
constituie domeniul în care acesta a fost dezvoltat: cel al economiei sociale, o “zonă” 
încă nereglementată în România, cu vulnerabilităţi mai ales în sfera denumirilor şi 
definiţiilor referitoare la acest concept. Acest lucru nu demonstrează decât curajul 
organizaţiei, dar şi al partenerilor implicaţi, de a transforma ceea ce în aparenţă, sau 
chiar în realitate ar fi o problemă, într-o soluţie, respectiv de a contribui la construcţia 
cadrului normativ al domeniului în România.  
 
Proiectul derulat de organizaţia CRED contribuie la creşterea capitalului unităţilor 
penitenciare implicate în vederea derulării activităţilor concrete derulate în cadrul 
programelor de calificare, precum şi la pregătirea resursei umane, familiarizarea şi 
abilitarea sa în a dezvolta, pe viitor, proiecte de economie socială.  
 
Am remarcat, de asemenea preocuparea pentru încurajarea şi a altor organizaţii din 
sfera neguvernamentală să se alăture demersurilor de sprijinire a procesului de 
reintegrare socială a persoanelor dezavantajate prin folosirea mecanismelor de 
economie socială. Aşadar este vorba despre un demers care va permite coagularea 
acţiunilor partenerilor comunitari, din zona societăţii civile, aspecte care, pentru Ministerul  
Justiţiei, reprezintă semnale certe că societatea civilă este un partener de încredere în 
îndeplinirea misiunii noastre.  
 
Salutăm şi iniţiativa de elaborare a unei strategii de dezvoltare a economiei sociale iniţial 
particularizată persoanelor aflate în detenţie, extinsă ulterior la toate persoanele 
condamnate. Acesta este un semnal că grupul de lucru a luat în considerare faptul că 
indiferent de statutul persoanei condamnate, că este sau nu privată de libertate filosofia, 
scopul, obiectivele dar şi rezultatele trebuie să  fie unele comune şi să contribuie, astfel, 
la reintegrarea socială a persoanelor care au săvârşit infracţiuni răspunzând în acest 
mod scopului pedepsei: prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.     
 
În final, aş dori să adresez felicitări organizatorilor acestui eveniment pentru iniţiativa de 
a pune în dezbatere această problematică atât de veche a reintegrării socio-profesionale 
a persoanelor defavorizate, dar cu accente noi în direcţia economiei sociale. 
 

 


