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Conferința finală a proiectului «Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare 
socială a deținuților» 

Joi, 29 septembrie 2016, la Tulcea, a avut loc conferința finală a proiectului 
«Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deținuților», derulat de 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, împreună cu Kriminalomsorgen-Region Sør 
(Serviciile Penitenciare din Regiunea de Sud, Norvegia), Penitenciarul Tulcea şi consorţiul 
format din Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23  şi Asociaţia Romano ButiQ, și finanțat prin 
Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014.   

La eveniment au participat ambasadorul Regatului Norvegiei in Romania, Excelența 
Sa doamna Tove Bruvik Westberg, directorul general al Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, domnul comisar șef de penitenciare Marius Vulpe, reprezentanți ai 
Ministerului Justiției, ai unor unități penitenciare și ai autorităților locale. 

Agenda manifestării a cuprins prezentarea proiectului și a rezultatelor obținute, 
analiza acestora și dezbateri, la care participanții au încercat identificarea de soluții pentru 
multiplicarea exemplelor de bune practici la nivelul altor unități penitenciare. 

În cadrul evenimentului, a fost organizată o vizită la ansamblul de case ecologice 
amenajate pe Grindul Tătaru, unde participanții au putut observa și studia îndeaproape 
spațiile construite de care deținuți în cadrul proiectului sub forma unor ateliere. 

Printre activitățile realizate s-au numărat: 

- Formarea profesională a peste 100 de deținuți (mai mult de jumatate dintre acestia fiind 
de etnie roma) de a deprinde meșteșuguri tradiționale și de a realiza construcții ecologice 

- Formarea profesională a 50 de directori de penitenciare, in domeniul sistemului de 
detenție dezvoltat pe principiile ecologiei umane 

-       Creșterea conștientizării și implicării societății în ceea ce privește îmbunătățirea 
șanselor de reintegrare a deținuților după liberare, cu precădere a celor de etnie roma. 

În alocuțiunea susținută, Excelența Sa, doamna Tove Bruvik WESTBERG a apreciat 
buna colaborare între Norvegia și România și și-a exprimat sprijinul pentru continuarea 
acesteia. 
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