
 

10 sept. 2014 

O șansă la reintegrare socială prin meserii tradiționale practicate în Delta Dunării  

 

Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Kriminalomsorgen-Region Sør (Serviciile 

Penitenciare din Regiunea de Sud, Norvegia), Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și RomanoButiQ 

lansează astăzi proiectul Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deținuților. 

Proiectul îi vizează mai ales pe deținuții din medii defavorizate și al căror nivel scăzut de școlarizare 

nu le permite accesul la alte programe de reabilitare organizate în mod curent în penitenciare. Însă 

cea mai reprezentativă calitate a proiectului este că se desfășoară în Deltă și că se bazează pe 

modele eco de dezvoltare umană și socială, experimentate deja cu succes în Norvegia. 

Proiectul va oferi deținuților abilități de reinserție socială, prin instruirea lor în meserii de nișă, 

meserii ecologice, care să le ofere un avantaj competitiv. În paralel, proiectul își propune să 

sensibilizeze opinia publică cu privire la problema reintegrării deținuților în societate și la opțiunile 

acestora de a-și construi o viață decentă.  

Deținuții vor fi instruiți în meseria de constructor de case eco, și vor participa la construirea a 5 case, 

pe grindul Tătaru care aparține Penitenciarului Tulcea – Secția Exterioară Chilia. Ulterior, în cele 5 

case vor fi organizate cursuri de tâmplarie, marangozerie (constructor de bărci din lemn), împletituri 

de răchită și olărit. De asemenea, vor fi organizate schimburi de experiență și training specializat 

pentru ofițerii de penitenciar, susținute de colegii lor de la Penitenciarul din Bostøy, Norvegia, una 

dintre cele mai avansate facilități în domeniul detenției. 

Prin realizarea de evenimente artistice cu participare largă, se va urmări conștientizarea publicului cu 

privire la importanța implicării comunității în procesul de reintegrare socială a foștilor deținuți.  

 

Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 și se derulează în perioada iunie 2014 

– aprilie 2016, de către Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Kriminalomsorgen-Region 

Sør (Serviciile Penitenciare din Regiunea de Sud, Norvegia), Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și RomanoButiQ.  

www.norwaygrants.org 

Detalii suplimentare: Adrian Luca, Administratia Națională a Penitenciarelor, adriani.luca@anp.gov.ro 


