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Onorată asistenţă, stimaţi oaspeţi, dragi colegi, 

 

Îmi face o deosebită onoare invitaţia de a participa la deschiderea oficială a 

acestei conferinţe, în prezenţa unei alese audienţe din ţară şi din 

străinătate. 

Mă alătur domnului Secretar de Stat şi transmit la rândul meu salutul 

Direcţiei de Probaţiune din Ministerul Justiţiei atât organizatorilor conferinţei 

cât şi dumneavoastră participanţii la acest eveniment. 

 

Felicit organizaţia CRED care, aşa cum ne-a obişnuit, ridică de fiecare dată 

ştacheta calităţii proiectelor pe care le derulează, concentraţi într-un proces 

de îmbunătăţire continuă, predictibil, aş spune, pentru o asociaţie care 

lucrează cu şi pentru comunitate.  

 

În afară de plăcerea de a mă reîntâlni cu prieteni mai vechi sau mai noi ai 

probaţiunii am cel puţin alte 3 motive pentru care am răspuns invitaţiei la 

această conferinţă: 
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Primul - în aceste zile şi în acest loc vom discuta despre siguranţa 

noastră şi a cetăţenilor pentru care lucrăm. Ne vom opri aşadar pentru 

dezbaterea unor abordări noi privind lucrul specializat cu persoanele aflate 

în conflict cu legea penală, pentru o mai bună inserţie socială a acestora, în 

vederea prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni, diminuării numărului de 

victime şi reducerii costurilor economice şi sociale. Iniţiativele în zona 

economiei sociale, dezvoltate în proiectele organizatorilor aduc plus valoare 

atât prin serviciile de calitate puse la dispoziţia noastră, dar mai ales prin 

incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, marginalizate deseori, aşa cum 

se întâmplă cu deţinuţii, foştii deţinuţi sau în general cu persoanele „cu 

cazier” să spunem. 

 

Al doilea motiv este legat de faptul că tema acestei conferinţe reprezintă 

încă o provocare - pentru grupurile ţintă, pentru societatea civilă şi de ce nu 

pentru noi, instituţiile publice, care lucrăm cu grupurile vulnerabile, cu 

persoane care au săvârşit infracţiuni în cazul de faţă. Probaţiunea 

consideră că provocările sunt benefice deoarece ne deschid noi perspective 

aşa cum sunt convinsă că şi acest eveniment o va face. 

 

Al treilea motiv se referă la componenta de reinserţie socială subliniată de 

acest eveniment care prezintă relevanţă nu doar pentru noi cei care 

studiem sau contracarăm cauzele şi consecinţele comportamentului 



 

 

„Investeşte în oameni!” 
Economia sociala – O noua provocare in insertia pe piata muncii a detinutilor - Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

infracţional ci este o temă generată de realitatea comunităţii pe care o 

observăm, zi de zi, şi faţă de care nu putem rămâne indiferenţi. În acest 

context salut prezenţa presei, dumneavoastră sunteţi cei care purtaţi 

mesajul nostru către cetăţeni, mesaj care sperăm că îşi va găsi ecoul în 

acţiuni de solidaritate socială. Iar aceste acţiuni sunt importante deoarece 

soluţiile pentru o bună inserţie socială a persoanelor condamnate au ieşit 

de multă vreme din stricta responsabilitate a sistemelor de executare a 

pedepselor - fie că vorbim de penitenciare sau probaţiune. Implicarea 

directă a persoanei condamnate în procesul propriei reinserţii sociale, 

valorificarea capitalului uman pe care îl posedă aceasta, corelată cu acel 

capital social de existenţa căruia poate fi conştientizată au făcut reţeta celor 

mai moderne abordări ale fenomenului infracţional.   

 

Consider că acest eveniment este un benefic exerciţiu de lucru în 

parteneriat între instituţiile statului şi societatea civilă, între specialişti 

români şi colegi din alte state europene şi cred cu tărie că energia reunită în 

acest proiect poate depăşi limitele temporale ale cadrului de finanţare şi se 

poate transforma în acţiuni sustenabile caracterizate de eficienţă, eficacitate 

şi responsabilitate faţă de societate.  

 

Pentru aceste motive, dar şi pentru multe altele pe care sunt convinsă că le 

veţi descoperi pe parcursul acestor zile, vă mulţumim că aţi ales această 

conferinţă şi vă urez mult succes! 


