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REVISTA PRESEI 

PENITENCIARUL TIMIȘOARA 

06.09.2017 

SURSA DE VEST 

Deținuții din Penitenciarul Timișoara, pregătiți pentru a 

deveni mici antreprenori! 

• Scris de  Violeta GHIMBOAŞĂ  

• Marți, 05 Septembrie 2017 12:44  

 

Persoanele private de libertate au șansa să devină mici antreprenori după ce ies din spatele gratiilor. 

Totul cu ajutorul unui proiect demarat de Penitenciarul Timișoara în colaborare cu instituția omoloagă 

din Pancevo, Serbia, și o organizație nonguvernamentală din Timișoara. Mai exact, proiectul își 

propune creșterea șanselor de reintegrare a foștilor deținuți pe piața muncii, prin dobândirea 

cunoștințelor și abilităților practice, în cadrul unui program de educație non-formală în domeniul 

producerii de fructe uscate, legume și plante medicinale.  

Cu acest proiect, practic, cresc șansele ca deținuții să devină mici producători agricoli. 

”Acest proiect este primul de acest fel, este unul transfrontalier, iar pentru penitenciarele din 

România și Serbia este un proiect pionier, dacă putem spune așa. Ne-am propus ca prin acest proiect 

să ducem spre o mai bună incluziune socială a deținuților printr-un program educativ pe care îl vom 

dezvolta împreună cu partenerii din Pancevo, în care îi vom învăța cum să folosească instrumente 

pentru a usca fructe, legume, plante aromatice. Ca și instrument pentru noi, penitenciare vor 

dezvolta un complex modular unde se va crea un flux de lucru unde deținuții vor învăța cum să 

folosească materia primă, să o usuce, iar ulterior să o împacheteze. Programul educativ va conține 

și elemente de marketing, adică îi vom învăța și cum să vândă, încercând ca element final, ei să 

devină mici producători și să aibă produse de calitate”, spune Cătălin Olaru, coordonator de proiecte 

din cadrul Penitenciarului Timișoara. 

Așadar, deținuții vor învăța cum să producă și să vândă ierburi uscate, plante medicinale, fructe și 

legume. Practic, prin implementarea acestui program educațional, în cele două penitenciare vor fi 

organizate sesiuni de instruire pentru câte 20 de deținuți, pentru o lună de predare teoretică (12 

sesiuni, 3 pe săptămână) și o parte practică de două luni (cu frecvență 2 zile pe săptămână).   

În timpul practicii, deținuții se vor implica în uscarea și ambalarea produselor, inclusiv prin utilizarea 

echipamentelor industriale specif ice acestei proceduri, în atelierele amenajate și dotate în cadrul 

proiectului. 

”Ne bucurăm că în anul 2017 când finalizăm alte două proiecte am reușit să câștigăm un nou proiect 

transfrontalier. Este vorba despre un parteneriat strategic între Penitenciarul din Timișoara, 

Penitenciarul Pancevo din Serbia și o organizație nonguvernamentală din Timișoara, Centrul pentru 

Promovarea Învățăturii Permanente. Aceste proiecte sunt extrem de utile, pentru că deținuții sunt 

calificați în anumite meserii, în cazul acestui proiect este vorba despre cultivarea, recoltarea, uscarea 

legumelor și fructelor și nu în ultimul rând culegerea plantelor medicinale, putând dezvolta abilități 

ca mici producători agricoli”, spune Georgică Alexeev, directorul Penitenciarului Timișoara. 

Deținuții vor primi informații și despre deschiderea unei întreprinderi mici în acest domeniu.   

Acest proiect îi va ajuta pe dețiuți să se integreze mai ușor în societate după ispășirea pedepselor, 

și vor avea acces mai ușor pe piața forței de muncă. 

http://www.sursadevest.ro/eveniment/itemlist/user/423-violeta-ghimboa%C5%9F%C4%83.html
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”Este un proiect deosebit de ambițios, un proiect care aduce noi provocări atât în ceea ce privește 

formarea profesională, dar în special în ceea ce constă incluziunea persoanelor în detenție, pe piața 

muncii. Acest proiect făcut de Penitenciarul Timișoara împreună cu parteneri din România și Serbia 

sprijină atât autoritățile locale, dar mai ales persoanele care sunt în detenție să-și dobndească noi 

competențe și să se integreze cât mai rapid pe piața muncii”, a declarat Marcel Miclău, directorul 

AJOFM Timiș. 

Proiectul este f inanțat prin programul european Interreg – IPA CBC România - Serbia. În cadrul 

proiectului, Penitenciarul Timișoara are calitatea de partener. 

 

http://www.sursadevest.ro/eveniment/item/3032-de%C8%9Binu%C8%9Bii-din-penitenciarul-

timi%C8%99oara,-preg%C4%83ti%C8%9Bi-pentru-a-deveni-mici-antreprenori.html 

 

MEDIAFAX 

Zeci de deţinuţi din România şi Serbia au şansa să 
devină mici producători agricoli 

Patruzeci de deţinuţi închişi la penitenciarele din Timişoara şi Pancevo (Serbia) 

vor învăţa cum pot deveni mici producători agricoli, fiind instruiţi în producerea 

de fructe uscate, legume şi plante medicinale în cadrul unui proiect 

transfrontalier, transmite corespondentul MEDIAFAX. 

Proiectul ”O nouă şansă pentru incluziunea socială a persoanelor aflate în detenţie” este finanţat 

prin programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia, valoarea acestuia ridicându-

se la aproximativ 200.000 de euro, dintre care 95.000 de euro revin penitenciarului timişorean. 

În cadrul proiectului lansat, marţi, la Timişoara, peste 40 de deţinuţi de la penitenciarele din 

Timişoara şi Pancevo vor fi instruiţi în procesul de uscare şi comercializare a ierburilor şi plantelor 

medicinale, fructelor şi legumelor. 

De asemenea, Penitenciarul “Popa Şapcă” din Timişoara a cumpărat, cu banii obţinuţi prin proiect, 

şi o instalaţie de uscare şi vidare a fructelor, cu care deţinuţii vor lucra. 

Directorul Penitenciarului Timişoara, Georgică Alexeev, a declarat, marţi, corespondentului 

MEDIAFAX, că prin intermediul acestui proiect, practic 20 de deţinuţi vor fi instruiţi să devină mici 

producători agricoli. 

“Este vorba despre un parteneriat strategic între Penitenciarul din Timişoara, Penitenciarul 

Pancevo din Serbia şi un ONG din Timişoara - Centrul pentru Promovarea Învăţării 

Permanente. În proiectul pe care-l lansăm acum sunt calificaţi deţinuţi în diferite meserii. În 

cadrul acestui proiect este vorba despre cultivarea, recoltarea, uscarea unor legume şi 

fructe şi, nu în ultimul rând, culegerea plantelor medicinale. Putem dezvolta abilităţi ale 

unor persoane private de libertate ca mici producători agricoli. Este vorba de cursuri de 

calificare, de inserţie socială şi de şansa de a oferi un loc de muncă după eliberare. În urma 

http://www.sursadevest.ro/eveniment/item/3032-de%C8%9Binu%C8%9Bii-din-penitenciarul-timi%C8%99oara,-preg%C4%83ti%C8%9Bi-pentru-a-deveni-mici-antreprenori.html
http://www.sursadevest.ro/eveniment/item/3032-de%C8%9Binu%C8%9Bii-din-penitenciarul-timi%C8%99oara,-preg%C4%83ti%C8%9Bi-pentru-a-deveni-mici-antreprenori.html
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finalizării acestui proiect, să sperăm cu succes, Penitenciarul Timişoara se va alege cu un 

utilaj, o instalaţie de uscare şi vidare a fructelor, lucru care ne va permite atât să folosim 

deţinuţi la muncă, cât şi să colectăm din regiune asemenea produse” , a explicat directorul 

Penitenciarului Timişoara. 

Daiana Huber, reprezentant al ONG-ului Centrul pentru Promovarea Învăţării Permanente, a 

afirmat că cei 40 de deţinuţi implicaţ în proiect vor învăţa şi cum să devină antreprenori. 

“Vrem să introducem ideea de antreprenoriat pentru persoanele aflate în detenţie, 

antreprenoriat în mediul rural, exploatare de produse uscate, uscare de legume, fructe, 

plante medicinale şi exploatarea unui posibil potenţial pe piaţa locală, atât în zona 

Timişoarei cât şi în zona Pancevo. Pentru noi este foarte important să avem comunitatea 

locală alături, pentru a oferi un suport persoanelor care se eliberează” , a precizat Daiana 

Huber. 

Concret, în cele două penitenciare vor fi organizate sesiuni de instruire pentru 40 de deţinuţi, 

pentru o lună de predare teoretică şi o parte practică de două luni. Programul cuprinde şi informaţii 

privind deschiderea unei întreprinderi mici în domeniul agricol. 

http://www.mediafax.ro/social/zeci-de-detinuti-din-romania-si-serbia-au-sansa-sa-devina-mici-producatori-

agricoli-16718515 

 

EVENIMENTUL ZILEI  

Infractorii închiși la Timișoara și Pancevo, viitori 

specialiști în plante medicinale 
Autor: Georgeta Petrovici | miercuri, 06 septembrie 2017 | 0 Comentarii | 23 Vizualizari 

  
 

Infractorii de drept comun din Timișoara și Pancevo învață să usuce 
plante medicinale, fructe și legume. O nouă meserie menită să îi ajute 
să se integreze în comunitate după ce ispășesc pedepsele, le e pusă la 
dispoziție, în baza unui proiect transfrontalier finanțat cu bani 
europeni.  
 
Penitenciarul Timişoara a lansat proiectul ”A new chance for social inclusion of 
inmates” (NECESINI), finanțat prin programul european Interreg – IPA CBC 
România – Serbia, având ca parteneri Centrul pentru Promovarea Învățării 
Permanente (România) și Penitenciarul Pancevo (Republica Serbia). ”Proiectul își 
propune creșterea șanselor de reintegrare a foștilor deținuți pe piața muncii, prin 
dobândirea cunoștințelor și abilităților practice, în cadrul unui program de educație 
non-formală în domeniul producerii de fructe uscate, legume și plante medicinale”, 

http://www.mediafax.ro/social/zeci-de-detinuti-din-romania-si-serbia-au-sansa-sa-devina-mici-producatori-agricoli-16718515
http://www.mediafax.ro/social/zeci-de-detinuti-din-romania-si-serbia-au-sansa-sa-devina-mici-producatori-agricoli-16718515
http://evz.ro/author/georgeta.petrovici
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arată subcomisar Magdalena Radu, purtătoarea de cuvânt a penitenciarului 
timișorean. 

În cele două penitenciare vor fi organizate cursuri pentru câte 20 de deținuți odată 
(o lună de teorie și două de practică) în care specialiști îi vor învăța pe deținuți cum 
să producă plante medicinale, fructe și legume uscate, dar și cum să le valorifice 
ulterior. ”Programul cuprinde și informații privind deschiderea unei întreprinderi 
mici în acest domeniu. În timpul practicii, deținuții se vor implica în uscarea și 
ambalarea produselor, inclusiv prin utilizarea echipamentelor industriale specifice 
acestei proceduri, în atelierele amenajate și dotate în cadrul proiectului”, mai arată 
Radu. 

Amintim că din acest punct de vedere Penitenciarul Timișoara stă deja foarte bine. 
Deținuții de aici activează în ferma de animale de la Buziaș, dar și în zona de 
legumicultură. Penitenciarul deține grădini de zarzavaturi la Timișoara, pomi 
fructiferi și o crescătorie de ciuperci pleurotus. (Foto: Adrian Pîclișan) 

http://evz.ro/infractorii-inchisi-la-timisoara-si-pancevo-viitori-specialisti.html 

 

BANATUL AZI 

Deținuții români și sârbi au șansa de a deveni fermieri cu 

diplomă, pe bani europeni 
de Titus Bălan 

 

5 septembrie 2017 

 

http://evz.ro/infractorii-inchisi-la-timisoara-si-pancevo-viitori-specialisti.html
https://www.banatulazi.ro/author/titusbalan/
https://www.banatulazi.ro/wp-content/uploads/2017/09/penitenciar-timisoara-pancevo-1.jpg
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De aproape un an au început să se înmulțească aproape în toate domeniile de activitate contactele 

bilaterale între autoritățile sârbe și cele române. Colaborarea cuprinde cele mai diverse activități, 

de la cel școlar , ecologic, turistic sau de transporturi. 

Acum a venit rândul unor unități de o factură foarte diferită de a da mâna și de a reuși să obțină 

fonduri europene pentru dezvoltare. Este vorba de penitenciarele din Timișoara și din Pancevo ce 

sunt, alături de Centrul pentru Promovarea Învățării Permanente (România), beneficiarii unui 

proiect comun finanțat prin programul european „Interreg – IPA CBC România – Serbia”. 

Cooperare dincolo de frontiere este o formă de a apropia comunitățile vecine ce sunt despărțite de 

o graniță dar în realitate sunt apropiate printr-un trecut comun. Serbia, ca țară în curs de aderare la 

Uniunea Europeană, are de profitat de cunoștințele și experiența celor ce deja au trecut prin aceste 

etape. Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România -Serbia este finanțat de 

Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele 

partenere în program. 

Penitenciarul Timisoara implementează, în colaborare cu sistemul de detenție din Republica Serbia, 

un program comun sub denumirea de „A new chance for social inclusion of inmates”(NECESINI).  

Proiectul își propune creșterea șanselor de reintegrare a foștilor deținuți pe piața muncii, prin 

dobândirea cunoștințelor și abilităților practice, în cadrul unui program de educație non-formală în 

domeniul producerii de fructe uscate, legume și plante medicinale. Cu acest proiect, cresc șansele 

ca deținuții să devină mici producători agricoli, iar prin organizarea a două evenimente de 

promovare a egalității de șanse la locul de muncă pentru foștii condamnați, cooptăm comunitatea 

locală și mediul de afaceri în procesul amplu de diminuare a recidivei și creștere a siguranței 

comunităților. Din descrierea celor două unități de detenție a rezultat că ambele au ferme agricole 

de producere a celor mai importante alimente pentru consumul celor pedepsiți cu privarea de 

libertate. Este păcat ca o astfel de bază materială și bagaj de cunoștințe să nu fie folosite la 

adevăratul potențial, rar cei ce pleacă să nu poată aplica aceste cunoștiințe în libertate.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Sprijinirea creșterii șanselor de incluziune socială a deținuților încarcerați în Penitenciarul 

Timișoara și Penitenciarul Pancevo prin dobândirea de cunoștințe și abilități pentru producerea și 

vânzarea de ierburilor uscate, plante medicinale, fructe și legume. 

2. Specialiștii în reintegrare socială din cele două penitenciare și un expert al organizației 

coordonatoare vor dezvolta în comun un program educațional privind uscarea plantelor medicinale 

și ierburilor, fructelor și legumelor și vânzarea acestora. 

3. Prin implementarea acestui program educațional, în cele două penitenciare vor fi org anizate 

sesiuni de instruire pentru câte 20 de deținuți, pentru o lună de predare teoretică (12 sesiuni, 3 pe 

săptămână) și o parte practică de două luni (cu frecvență 2 zile pe săptămână).  

4. Programul cuprinde și informații privind deschiderea unei întreprinderi mici în acest domeniu. În 

timpul practicii, deținuții se vor implica în uscarea și ambalarea produselor, inclusiv prin utilizarea 
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echipamentelor industriale specifice acestei proceduri, în atelierele amenajate și dotate în cadrul 

proiectului. 

La eveniment a participat, din partea sârbă, ES Vladan Tadic, consulul general al Serbiei la Timișoara, 

ce a apreciat deosebit funcția de resocializare și de integrare în societate a celor ce și -au ispășit 

pedepsele. De asemenea, Vuk Stanisic, de la peniteniarul din Pancevo, a prezentat pe scurt orașul 

său și condițiile de care beneficiază „clienții săi”. 

De menționat că, așa ca și la Timișoara, închisoarea din sudul Banatului este tot în centrul orașului, 

în zona pietonală, într-o clădire istorică de la începutul secolului XIX. 

Georgică Alexeev, directorul unității din Timișoara, a prezentat unitatea sa, dar și un film ce a legat 

simbolic trecutul și prezentul închisorii. 

Daiana Huber, ca manager de proiect din partea Centrului pentru Promovarea Învățării Permanente, 

a făcut o amplă prezentare a ce se va face în cele două unități partenere. 

https://www.banatulazi.ro/detinutii-romani-si-sarbi-au-sansa-de-a-deveni-fermieri-cu-diploma-pe-bani-

europeni/ 

 

ORANGE.RO 

 

Zeci de detinuti din Romania si Serbia au sansa sa devina 

mici producatori agricoli 

05.09.2017, 18:23 Sursa: mediafax.ro 

Proiectul "O noua sansa pentru incluziunea sociala a persoanelor aflate in detentie" este 
finantat prin programul IPA de cooperare transfrontaliera Romania - Serbia, valoarea 

acestuia ridicandu-se la aproximativ 200.000 de euro, dintre care 95.000 de euro revin 
penitenciarului timisorean. 

In cadrul proiectului lansat, marti, la Timisoara, peste 40 de detinuti de la penitenciarele din 
Timisoara si Pancevo vor fi instruiti in procesul de uscare si comercializare a ierburilor si 
plantelor medicinale, fructelor si legumelor. 

De asemenea, Penitenciarul "Popa Sapca" din Timisoara a cumparat, cu banii obtinuti prin 

proiect, si o instalatie de uscare si vidare a fructelor, cu care detinutii vor lucra.  

Directorul Penitenciarului Timisoara, Georgica Alexeev, a declarat, marti, corespondentului 
MEDIAFAX, ca prin intermediul acestui proiect, practic 20 de detinuti vor fi instruiti sa 
devina mici producatori agricoli. 

"Este vorba despre un parteneriat strategic intre Penitenciarul din Timisoara, 
Penitenciarul Pancevo din Serbia si un ONG din Timisoara - Centrul pentru 

Promovarea Invatarii Permanente. In proiectul pe care-l lansam acum sunt calificati 
detinuti in diferite meserii. In cadrul acestui proiect este vorba despre cultivarea, 
recoltarea, uscarea unor legume si fructe si, nu in ultimul rand, culegerea plantelor 

https://www.banatulazi.ro/detinutii-romani-si-sarbi-au-sansa-de-a-deveni-fermieri-cu-diploma-pe-bani-europeni/
https://www.banatulazi.ro/detinutii-romani-si-sarbi-au-sansa-de-a-deveni-fermieri-cu-diploma-pe-bani-europeni/
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medicinale. Putem dezvolta abilitati ale unor persoane private de libertate ca mici 
producatori agricoli. Este vorba de cursuri de calificare, de insertie sociala si de 
sansa de a oferi un loc de munca dupa eliberare. In urma finalizarii acestui proiect, 
sa speram cu succes, Penitenciarul Timisoara se va alege cu un utilaj, o instalatie 
de uscare si vidare a fructelor, lucru care ne va permite atat sa folosim detinuti la 

munca, cat si sa colectam din regiune asemenea produse", a explicat directorul 
Penitenciarului Timisoara. 

Daiana Huber, reprezentant al ONG-ului Centrul pentru Promovarea Invatarii Permanente, 
a afirmat ca cei 40 de detinuti implicat in proiect vor invata si cum sa devina antreprenori.  

"Vrem sa introducem ideea de antreprenoriat pentru persoanele aflate in detentie, 
antreprenoriat in mediul rural, exploatare de produse uscate, uscare de legume, 

fructe, plante medicinale si exploatarea unui posibil potential pe piata locala, atat in 
zona Timisoarei cat si in zona Pancevo. Pentru noi este foarte important sa avem 
comunitatea locala alaturi, pentru a oferi un suport persoanelor care se elibereaza", 
a precizat Daiana Huber. 

Concret, in cele doua penitenciare vor fi organizate sesiuni de instruire pentru 40 de 
detinuti, pentru o luna de predare teoretica si o parte practica de doua luni. Programul 

cuprinde si informatii privind deschiderea unei intreprinderi mici in domeniul agricol. 

Legal disclaimer: 

Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul 
acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate. 

https://www.orange.ro/info/news/mediafax/article/155169 

 

ZIAR.COM 

Zeci de deţinuţi din România şi Serbia au şansa să devină mici 
producători agricoli 
Patruzeci de deţinuţi închişi la penitenciarele din Timişoara şi Pancevo (Serbia) vor 

învăţa cum pot deveni mici producători agricoli, fiind instruiţi în producerea de 

fructe uscate, legume şi plante medicinale în cadrul unui proiect transfrontalier, 
transmite corespondentul MEDIAFAX. 
cititi articolul complet în Mediafax ] 
 
http://www.ziar.com/news=11054800 

 

ZIUA NEWS 

Zeci de detinuti din Romania si Serbia au sansa sa 

devina mici producatori agricoli 
Postat la: 05.09.2017 - 18:56 | Scris de: Ziua News 

https://www.orange.ro/info/news/mediafax/article/155169
http://www.mediafax.ro/social/zeci-de-detinuti-din-romania-si-serbia-au-sansa-sa-devina-mici-producatori-agricoli-16718515
http://www.ziar.com/news=11054800
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Patruzeci de deţinuţi închişi la penitenciarele din Timişoara şi Pancevo (Serbia) vor învăţa cum pot 

deveni mici producători agricoli, fiind instruiţi  în producerea de fructe uscate, legume şi plante 
medicinale în cadrul unui proiect transfrontalier, transmite corespondentul MEDIAFAX. 

Sursa: mediafax.ro 
 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/zeci-de-detinuti-din-romania-si-serbia-au-sansa-sa-devina-mici-

producatori-agricoli-774106 

 

 

Întocmit, 

Subcomisar Magdalena RADU 

Purtător de cuvânt 

http://mediafax.ro/
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/zeci-de-detinuti-din-romania-si-serbia-au-sansa-sa-devina-mici-producatori-agricoli-774106
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/zeci-de-detinuti-din-romania-si-serbia-au-sansa-sa-devina-mici-producatori-agricoli-774106

