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CONFERINTA INTERNATIONALA 

Consultare cu privire la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Economiei Sociale pentru reintegrarea 

persoanelor condamnate din Romania 

Bucuresti, 24 Mai 2013 

-raport- 
 

 

LOCATIE: Bucuresti, Hotel Intercontinental 

In ultima zi a Conferintei Internationale cu titlul Economia sociala in practica: rolul economiei sociale in 

reintegrarea socio-profesionala a persoanelor defavorizate, in prima parte a zilei a avut loc o sesiune interactiva 

cu scopul consultarii participantilor la conferinta cu privire la stadiul in care se afla elaborarea strategiei de 

dezvoltare a economiei sociale pentru persoanele condamnate. 

Doamna Ioana Derscanu a prezentat structura startegiei, pe capitole, in etapa de lucru in care se afla, dupa 

sesiunile anterioare din cadrul grupurilor de lucru din Bucuresti si Braila. 

� O prima interventie a fost aceea de clarificare a institutiei sub autoritatea careia se va afla aceasta 

strategie; Asadar, ANP-ul va propune strategia de strategiei de dezvoltare a economiei sociale pentru 

persoanele condamnate catre Ministerul de Justitie, iar aceasta din urma va fi institutia care-si va asuma 

promovarea strategiei; 

� Au fost o serie de propuneri pentru alte parti interesate in sustinerea strategiei(altele decat cele 

identificate in grupurile de lucru), pe baza carora se va face analiza problemelor:  

o autoritatile publice locale, ce trebuie implicate in reinsertia fostilor detinuti; 

o patronatele; in regiunea Sud-Est a fost un reprezentant al patronatelor prezenta la un grup de 

lucru; 

o Registrul National al Comertului si Camerele de Comert; 

o AJOFM-ul ar trebui trecut ca institutie separata, deoarece este un factor important in rolul pe care 

il are in calificarea detinutilor pentru facilitarea reinsertiei; 

o Intreprinderile mici si mijlocii pot oferi sprijin in crearea unor structuri noi de dezvoltare a 

economiei sociale; 

o Organizatiile sindicale; 

o Ministerul Economiei si Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului; 

� Dl M Popescu de la GRADO a subliniat importanta asumarii strategiei de catre toate institutiile 

interesate; dumnealui a sugerat ca un rol important ii revine ANP-ului care ar trebui sa faca o revizuire a 

modului in care a prevazut reintegrarea detinutilor prin munca; exista o problema a nr mic de persoane 
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condamnate care muncesc; iar strategia ar trebui sa fie trasformata apoi in cadrul unor activitati concrete 

de munca, intrucat in acest moment nu exista un sistem coerent de gasire de locuri de munca pentru 

detinuti; 

� Dna Gianina Craciun, PMT Tichilesti, a continuat prin a afirma ca toti reprezentantii instituttiilor 

penitenciare se afla in cautarea de agenti economici care sa ofere locuri de munca pentru detinuti; 

penitenciarele urmaresc si obtinerea de venituri proprii prin aceste activitati de munca. Mai mult decat 

atat, Dna Craciun a mentionat ca trebuie tinut cont de faptul ca in cadrul elaborarii strategiei de 

dezvoltare a economiei sociale pentru reinsertie, accentul se pune pe PERSOANA pentru care este 

necesara identificarea unui loc de munca potrivit; 

� Dna Magda Tancau a tinut sa mentioneze faptul ca valoarea adaugata a acestei strategii este aceea ca se 

lucreaza la elaboararea ei la nivel local, cu persoane direct implicate in problema reinsertiei persoanelor 

condamnate, iar la nivelul fiecarei institutii exista asumarea acelor nevoi identificate in grupurile de 

lucru; 

� Reprezentantul AJOFM Calarasi a afirmat ca este mult mai importanta participarea reprezentantilor de 

la nivel judetean, si nu de la nivel national, in cadrul grupurilor de lucru pentru elaborarea strategiei, 

intrucat acestia sunt mult mai familiarizati cu problematica colaborarii cu detinutii din penitenciarele din 

zonele respective; in regiunea Sud-Est, a participat la grupul de lucru si un reprezentant judetean; 

� Reprezentantul Serviciului de Probatiune Dambovita a intervenit pentru a aduce in discutie o problema 

de ordin material, ce trebuie solutionata, pentru a exista o interventie mult mai eficientadin partea 

serviciului de probatiune:  a propus sa existe in interiorul penitenciarelor un birou pentru Probatiune. 

Dna Director Adjunct Educatie, Teoroc Cristina, de la Penitenciarul Jilava a afirmat ca, spre exemplu in 

Penitenciarul Jilava exista un spatiu dedicat serviciului de probatiune, insa consilierii de probatiune au 

foarte multe sarcini de indeplinit, astfel incat nu mai au timp sa vina in penitenciar; a mentionat ca nu 

trebuie generalizate problemele locale, la nivel national. In cadrul Penitenciarului Jilava se afla in 

custodie detinuti cu pedepse in regim deschis si semi-deschis, asadar, au un numar mare de persoane 

care muncesc. 

� Capitolul II.3 din cadrul strategiei se refera la Problema, aceasta fiind astfel definita in cadrul grupurilor: 

Reintegrarea sociala nesatisfacatoare a persoanelor condamnate. Dna Mihaela Puscas a sugerat 

reformularea acestei probleme in termeni de demersuri suficiente/insuficiente...etc., intrucat 

STRATEGIA recomanda..propune..etc. 
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Intocmit de, 

Nicoleta Tancau, Asistent proiect, CRED 


