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Capitolul I – Introducere 
 

I.1. Consideraţii generale 

Se referă la:  

• conceptul de persoane condamnate; 

• conceptul de economie socială.  

 

I.2. Terminologie 

Cuprinde explicarea principalelor noţiuni relevante:  

- măsuri ne/privative de libertate,  

- reintegrare socială, 

- economie socială,  

- structuri de economie socială,  

- întreprinderi de inserție socială  

- ...  



Capitolul II – Analiza situaţiei 

actuale  

 

II.1. Context 

Prezintă situaţia actuală din România (aspecte teoretice şi date 

statistice), din domeniile relevante 

II.2. Părţi interesate: parteneri, beneficiari, finanţatori: 

-Persoane condamnate (măsuri ne/privative de libertate) 

-Administrația Națională a Penitenciarelor 

-Direcția de Probațiune 

-Consiliul Superior al Magistraturii 

-MMFPSPV, MF,  

-ONG: asociații autorități publice locale, RJP etc. 

-... 



Capitolul II – Analiza situaţiei 

actuale 
 

 

 

II.3. Probleme 

Sunt incluse problemele identificate, organizate şi ierarhizate în cadrul 

grupurilor de lucru. 

 

Analiza SWOT 

  



Capitolul II – Analiza situaţiei 

actuale: II.3. Probleme 

PROBLEMA PRINCIPALĂ: Reintegrarea socială 

nesatisfăcătoare a persoanelor condamnate: 

 raport nesatisfăcător între numărul de deţinuţi/ PC şi 

personalul implicat în reintegrarea socială 

 slabă corelare a măsurilor dispuse cu privire la formarea 

profesională cu pregătirea/ capacitatea reală a PC vizate 

 lipsa unor structuri care să gestioneze baze de date cu posibili 

angajatori/ structuri DISPUSE să integreze PC în muncă, puse 

la îndemâna factorilor decidenţi (AJOFM, judecători, 

probaţiune) 



Capitolul II – Analiza situaţiei 

actuale: II.3. Probleme 
 lipsa unui proces de ieşiri progresive din penitenciar în 

scopul – urmărit riguros – al reintegrării sociale, inclusiv 

cu privire la eliberarea condiţionată 

 lipsa unităţii demersului de urmărire a executării 

pedepselor privative şi neprivative 

 lipsa structurilor care să asigure legătura dintre 

interiorul şi exteriorul penitenciarului (cele două medii nu 

se cunosc bine unul pe altul), cum ar putea fi structurile 

de economie socială, din perspectiva pieţei muncii 

 blocaje în sistem 

 număr mic de angajatori 

 lipsa serviciilor sociale adresate PC (cazare, masă) 

 lipsa monitorizării persoanelor liberate condiţionat 



Capitolul II – Analiza situaţiei 

actuale (cont.)  

 

 

II.5. Aspecte critice 

Aspecte cu importanţă majoră în dezvoltarea domeniului. Analiza 

SWOT 

  

II.6. Prezumţii 

Prezintă condiţiile sau situaţiile externe autorităților, care nu pot fi 

controlate sau influenţate de acestea, dar de a căror existenţă depinde 

realizarea obiectivelor strategiei şi care e foarte probabil că vor evolua în 

felul dorit Analiza SWOT 



Capitolul III – Strategia  
 

III.1. Viziune 

III.2. Valori  

III.3. Misiune  

III.4. Obiectiv general  

III.5. Obiective specifice 

III.6. Rezultate cheie 

III.7. Măsuri de realizare 

III.8. Plan de acţiune:  

 Obiective specifice, măsuri, termene, instituţii responsabile 



III.1. Viziune  

 Persoane condamnate  

 Personalul ANP/ DP 

 Reintegrare socială/ integrare în comunitate 

 Structuri de economie socială 

 Reducerea recidivei 

 Motivare 

 Responsabilizare/ asumare 

 Responsabilități/ deprinderi similare celor din viața civilă obișnuită 

 Acompaniament personalizat 

 Piața forței de muncă 

 Sistem de sprijin competitiv 

 Parteneriat public-privat/ colaborare  

 Redobândirea încrederii în sine 

 Formare  

 A doua șansă 



III.1. Viziune  

 V1. Să constituim un sistem de sprijin 

competitiv, prin structuri de economie 

socială pentru persoanele condamnate, în 

vederea reducerii recidivei și creșterii 

siguranței cetățeanului și a comunității.  

 V2. Să creăm o societate mai sigură, prin 

responsabilizarea atât a societății cât și a 

persoanelor condamnate astfel încât 

acestea să aibă un rol activ în demersul de 

reintegrare socială, prin intermediul 

structurilor de economie socială. 



III.1. Viziune  

 V.3. Persoanele condamnate vor fi 

reintegrate social, cu sprijinul 

structurilor de economie socială, pe 

baza colaborării dintre sectorul public 

și cel privat, contribuind astfel 

inclusiv la reducerea recidivei. 



Capitolul III – Strategia  

III.2. Valori 

 Reintegrare socială 

 Contribuție socială 

 Dezvoltare personală 

 Valorizarea persoanei 

 Nediscriminare 

 Siguranță 



Capitolul III – Strategia: 

Reintegrarea socială satisfăcătoare a persoanelor 

condamnate: 

 raport nesatisfăcător între numărul de deţinuţi/ PC şi 

personalul implicat în reintegrarea socială 

 slabă corelare a măsurilor dispuse cu privire la formarea 

profesională cu pregătirea/ capacitatea reală a PC vizate 

 lipsa unor structuri care să gestioneze baze de date cu posibili 

angajatori/ structuri DISPUSE să integreze PC în muncă, puse 

la îndemâna factorilor decidenţi (AJOFM, judecători, 

probaţiune) 



Capitolul II – Analiza situaţiei 

actuale: II.3. Probleme 
 lipsa unui proces de ieşiri progresive din penitenciar în 

scopul – urmărit riguros – al reintegrării sociale, inclusiv 

cu privire la eliberarea condiţionată 

 lipsa unităţii demersului de urmărire a executării 

pedepselor privative şi neprivative 

 lipsa structurilor care să asigure legătura dintre 

interiorul şi exteriorul penitenciarului (cele două medii nu 

se cunosc bine unul pe altul), cum ar putea fi structurile 

de economie socială, din perspectiva pieţei muncii 

 blocaje în sistem 

 număr mic de angajatori 

 lipsa serviciilor sociale adresate PC (cazare, masă) 

 lipsa monitorizării persoanelor liberate condiţionat 



Capitolul III – Strategia  

III.3. Misiune  

III.4. Obiectiv general  

III.5. Obiective specifice 

III.6. Rezultate cheie 

III.7. Măsuri de realizare 

III.8. Plan de acţiune:  

 Obiective specifice, măsuri, termene, instituţii responsabile 



Capitolul IV – Complementaritate 

şi conformitate cu politicile şi 

priorităţile naţionale şi europene  

   

 

 

 

 

 

 

IV.1. Politici şi priorităţi româneşti  

IV.2. Documente strategice europene 

IV.3. Legislaţie românească şi europeană relevantă 



Capitolul V – Resurse  
 

 

V.1. Resurse umane 

V.2. Resurse financiare 

V.3. Experienţă în domeniu 



Capitolul VI – Monitorizare şi 

evaluare   
 

 

 

VI.1. Criterii, indicatori şi standarde 

VI.2. Monitorizare 

VI.3. Evaluare 


