
 
 

 

Cooperare dincolo de frontiere.  

Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia este finanțat de 

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

de statele partenere în program. 

 

Penitenciarul Timişoara are deosebita plăcere de a vă invita marți, 

05.09.2017, ora 1000, în sala de conferințe a Hotelului Savoy din Timișoara, să 

participați la lansarea unui nou proiect intitulat ” A new chance for social inclusion 

of inmates”(NECESINI).  

Proiectul este finanțat prin programul european Interreg – IPA CBC România 

- Serbia. În cadrul proiectului, Penitenciarul Timișoara are calitatea de partener.  

Parteneriatul strategic constituit cuprinde trei parteneri din două țări: 

Penitenciarul Timişoara (România), 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. 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.  

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 ierburi lor, fructelor și legumelor și vânzarea acestora.  

3. 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 
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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 echipamentelor industriale specifice acestei 

proceduri, în atelierele amenajate și dotate în cadrul proiectului. 

 

Pentru informații suplimentare, desemnăm ca persoană de contact pe d-na. 

subcomisar de penitenciare Magdalena RADU, purtător de cuvânt, telefon 

0256/200030, fax: 0256/293349, mobil 0752090228, e-mail 

magdalena.radu@anp.gov.ro. 

 

Comisar șef dr. Georgică Alexeev,  

Director 

Penitenciarul Timișoara  
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