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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE CĂTRE FUNCȚIONARII PUBLICI CU 

STATUT SPECIAL 

Ziua Națională a României 

 Pentru marcarea a 98 de ani de la aniversarea Marii Uniri de la 1918, funcționarii publici cu statut 
special din sistemul penitenciar au participat, alături de celelalte structuri ale statului, la manifestările dedicate 
Zilei Naţionale a României, eveniment de mare semnificaţie istorică. 

Personalul din sistemul penitenciar îşi manifestă astfel identitatea şi dorința firească de a se regăsi 
alături de toţi colegii din aceste instituţii cu prilejul sărbătorii de 1 Decembrie. Ofițerii și agenții 
noştri  promovează  şi cultivă în permanenţă respectul faţă de valorile etice, morale, ale libertăţii şi demnităţi 
umane, respectul pentru acele norme 
valorizatoare rezultate din specificul 
activităţii: integritate, onestitate, 
profesionalism, respect faţă de lege, 
orientarea către individ, deschiderea 
către societate, comemorând cu toții 
un act de conştiinţă şi patriotism în 
context naţional.  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La 98 de ani de la 
aniversarea  

Marii Uniri de la 1918, 
funcționarii publici cu 

statut special din 
sistemul penitenciar 

au participat, alături de 
celelalte structuri ale 

statului, la 
manifestările dedicate 

Zilei Naţionale a 
României 

Penitenciarul Vaslui 

Penitenciarul Bistrița Penitenciarul Iași 
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Acțiuni caritabile 

Un dar inedit! 

 
O dată cu apropierea Sărbătorii Nașterii Domnului, în sufletele 

tuturor creștinilor începe să vibreze bucuria vieții, a binelui, a milosteniei. 
Este perioada în care, în miros de cetină și în clinchetul colindelor, ne 
readucem aminte de cele mai importante daruri primite de la Dumnezeu 
de către ființa umană: VIAȚA și SĂNĂTATEA! Ne aducem aminte cât 
este de important să le prețuim și să le protejăm și de cât suntem de 
norocoși să le avem. Și ne mai amintim și că unii dintre semenii noștri 
sunt nevoiți să lupte clipă de clipă, ceas de ceas, zi de zi, pentru a le 
păstra sau a le obține.  

Tocmai de aceea, angajați ai Administrației Naționale a 
Penitenciarelor au decis să dăruiască o parte din ei înșiși semenilor lor. 
Astfel, în data de 8 decembrie 2016, 35 de ofițeri și agenți ai aparatului 
central au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină București, 
pentru a reda speranța celor care au cea mai mare nevoie de ea. 

Gestul funcționarilor publici cu statut special nu este unul singular, 
angajații sistemului penitenciar din toată țara participând periodic la astfel 
de campanii, dovedind umanism, empatie și responsabilitate socială, 
valori etice pe care le prețuiesc și le demonstrează zi de zi, atât în 
îndeplinirea atribuțiilor specifice  profesiei, cât și în afara acesteia.  
  

În data de  
8 decembrie 2016,  

35 de ofițeri și agenți 
ai aparatului central au 
donat sânge la Centrul 

de Transfuzie 
Sanguină București 
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Dăruind, vei dobândi! – Penitenciarul Mioveni 

 

În preajma întâmpinării Crăciunului, Penitenciarul 
Mioveni și-a propus să readucă  o rază de lumină și speranţă în 
rândul celor aflați în nevoie. Astfel, în data de 19 decembrie 
2016, la Centrul de la Valea Plopului, Prahova, s-a desfășurat 
activitatea intitulată generic Dăruind, vei dobândi!, activitate 
care a devenit o tradiție la nivelul unității încă din anul 2009.                   

Copiii, tinerii, dar și adulții aflați în grija centrului, au primit 
cadouri conținând hăinuțe, jucării și diferite bunuri donate de 
personalul angajat al penitenciarului, dar și bunuri strânse la 
Paraclisul fostei Închisori din Piteşti de către Părintele Miloiu 
Cosmin. De asemenea, s-au adunat şi 3.200 lei, din care, la 
rugămintea Părintelui Tănase, s-au achiziţionat şi dăruit 13 
calorifere, necesare aşezământului. 

 

Penitenciarul Iași 

Cei 25 de membri din cadrul grupei operative de intervenţie a Penitenciarului Iaşi şi-au propus să 
continue proiectul caritabil iniţiat încă de la sfârşitul anului 2013, de această dată pentru 50 de copii cu mari 
probleme de sănătate internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sfânta Maria Iaşi.  

În zilele premergătoare Crăciunului, membrii Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor, Regiunea 4 Iaşi, 
precum şi membrii din cadrul 
FSANP - Sindicatului Iuris Iaşi, 
toţi angajaţi ai Penitenciarului 
Iaşi, în colaborare cu Lex Copy 
Center Iaşi au oferit pachete cu 
fructe, dulciuri și rechizite pentru 
87 de elevi ieșeni. Copiii, care se 
confruntă cu probleme de 
sănătate, urmează ciclul 
gimnazial al Colegiului Tehnic 
"Ion Holban". 
 

În data de  
19 decembrie 2016, la 

Centrul de la Valea 
Plopului, Prahova,  

s-a desfășurat 
activitatea intitulată 
generic Dăruind, vei 

dobândi! 
 

25 de membri din 
cadrul grupei operative 

de intervenţie a 
Penitenciarului Iaşi   

şi-au propus să 
continue proiectul 

pentru 50 de copii cu 
mari probleme de 

sănătate internaţi la 
Spitalul Clinic de 

Urgenţă pentru Copii 
Sfânta Maria Iaşi 
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Activități internaționale 

Audiere publică structurată „Obstacole și oportunități în dezvoltarea competențelor minorilor 

și tinerilor din sistemul justiției juvenile” 

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ 
Acțiunea cheie 3 – Sprijin pentru reforma politicilor, Inițiative pentru inovarea politicilor  
Proiect „Linii directoare europene de interacțiune pentru profesioniștii din domeniul educației care 

lucrează cu minorii în contextul justiției juvenile” (EIGEP)  
 
În data de 13 decembrie 2016, la Hotel Yesterday, Administrația Națională a Penitenciarelor a 

organizat audierea publică structurată intitulată „Obstacole și oportunități în dezvoltarea competențelor minorilor 
și tinerilor din sistemul justiției juvenile”. Evenimentul s-a derulat în cadrul proiectului „Linii directoare europene 
de interacțiune pentru profesioniștii din domeniul educației care lucrează cu minorii în contextul justiției juvenile 
(EIGEP)”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus +, acțiunea cheie 3 „Sprijin pentru reforma 
politicilor”. 

Audierea publică structurată a supus dezbaterii publice documentul privind situația actuală a sistemului 
de justiție juvenilă din România, parte a studiului „Scurtă analiză comparativă privind interacțiunea dintre 
sistemul justiției juvenile și cel educațional din patru țări europene”, elaborat în cadrul pachetului de lucru nr. 3 
„Analiza contextului politicilor din domeniul educației în cadrul sistemului justiției juvenile”.  

Scopul evenimentului a constat în depistarea principalelor dificultăți întâmpinate în activitatea de 
educație a copiilor și tinerilor din sistemul de justiție juvenilă, precum și în identificarea unor soluții relevante, 
adaptabile contextului românesc prin implicarea unor actori din domenii cât mai variate.  
 

 

 

 

 

 

  

În data de 13 
decembrie 2016, 

Administrația 
Națională a 

Penitenciarelor a 
organizat audierea 
publică structurată 

intitulată „Obstacole și 
oportunități în 
dezvoltarea 

competențelor 
minorilor și tinerilor din 

sistemul justiției 
juvenile” 
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Ecouri pozitive ale Conferinței Internaționale a Asociației Instituțiilor  
Corecționale și Penitenciare (ICPA) 

 
În perioada 23-28 octombrie 2016, Administrația Națională a Penitenciarelor a găzduit cea de-a 18-

a Conferință Internațională a Asociației Instituțiilor Corecționale și Penitenciare (ICPA), aceasta fiind cea mai 
mare organizație profesională ce reunește specialiști în domeniul corecțional și penitenciar din toată lumea. 

Tema Conferinței ICPA 2016 "Correctional Leadership – Engaging Hearts and Minds" a generat 
abordările cele mai recente în materie, în cadrul sesiunilor plenare și a atelierelor tematice. Vorbitorii au 
împărtășit participanților experiența, practicile și cunoștințele lor și au prezentat soluții inovatoare pentru 
problemele cu care se confruntă. 

La Conferință au participat aproximativ 450 de delegați din peste 75 de țări, profesioniști din mediul 
corecțional, academic și experți în tehnologie din mediul privat. Conferința ICPA se organizează anual pe câte 
un continent; în 2015 a avut loc în Melbourne, Australia, iar anul viitor se va desfășura în Londra, Marea 
Britanie. 

Temele Conferinței, discuțiile și rezultatele 
acesteia au fost expuse pe larg în buletinul informativ 
lunar al Asociației Instituțiilor Corecționale și 
Penitenciare (ICPA), care a apreciat că organizarea 
realizată de Administrația Națională a 
Penitenciarelor din România a depășit așteptările 
tuturor. 
       De asemenea, Buletinul informativ al ICPA 
cuprinde un vast articol privind istoria Penitenciarului 
București – Jilava. 
  

Sursa foto: http://icpa.ca/wp-content/uploads/2016/11/PRE-CON-
AUDIENCE.jpg 

În perioada 23 - 28 
octombrie 

2016, Administrația 
Națională a 

Penitenciarelor a 
găzduit cea de-a 18-

a Conferință 
Internațională a 

Asociației Instituțiilor 
Corecționale și 

Penitenciare (ICPA).  
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Crăciun 

Ministerul Justiţiei și Administraţia Naţională a Penitenciarelor  
au primit cu colindul 

 
Un grup de tineri aflați în custodia Centrului Educativ Tg Ocna au mers cu colindul la Ministerul Justiţiei 

și Administrația Națională a Penitenciarelor. 
În această perioadă plină de încărcătură emoțională, când depărtarea de familie, de prieteni și de cei 

dragi lasă un gol imens în sufletele tuturor celor aflați în detenție, colindul și, prin intermediul acestuia, dăruirea 
sinelui către ceilalți este modalitatea prin care aceștia reușesc să depășească momentele de apăsare și de 
singurătate. 

Dornici să demonstreze tuturor, dar mai ales lor 
înşişi, că eforturile lor şi ale celor care îi ajută zi de zi să 
depăşească mai uşor perioada detenţiei în vederea 
reinserţiei sociale nu sunt zadarnice, tinerii Centrului 
Educativ Tg Ocna, alături de dascălii lor, au pregătit cu 
grijă şi dăruire un adevărat spectacol de colinde și 
urături. 

Reprezentaţiile au fost susţinute luni, 19 
decembrie 2016 şi au impresionat auditoriul, care a 
aplaudat la scenă deschisă. 

Drept mulţumire, alături de sincerele aprecieri ale 
gazdelor, colindătorii din detenţie au primit pachete cu 
dulciuri şi fructe. 

 
  

Un grup de tineri aflați 
în custodia Centrului 
Educativ Tg. Ocna au 

mers cu colindul la 
Ministerul Justiţiei și 

Administrația 
Națională a 

Penitenciarelor 
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Moș Crăciun la Administrația Națională a Penitenciarelor 

 

Joc, zâmbete, voie bună și daruri pe măsură! De toate 

acestea au avut parte zeci ai personalului din cadrul 

Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

Acțiunea a fost organizată în data de 21 decembrie 
2016, la sediul instituției, de Sindicatul Național al Lucrătorilor 
de Penitenciare. Organizatorii le-au pregătit copiilor un 
spectacol cu personajele lor preferate din povești, vată de 
zahăr, baloane, cântece și momente de animație cu spiriduși. 

Moș Crăciun nu s-a lăsat așteptat prea mult timp, iar 
cei mici l-au întâmpinat cu strigăte de bucurie, dornici să îi 
recite poezii și nerăbdători să-și primească răsplata din partea 
darnicului Moș. 

 
 

Serbarea Pomului de Crăciun 

 

Pentru a întâmpina sosirea lui Moș Crăciun, în data de 
23 decembrie 2016, începând cu ora 10:00, la Centru Cultural 
Mioveni s-a desfășurat Serbarea Pomului de Crăciun, la care 
au fost invitați să participe membrii personalului 
Penitenciarului Mioveni, alături de copiii acestora cu vârsta 
de până la 14 ani.  
 

 

 

 

 

În data de 21 
decembrie 2016, la 
sediul instituției, de 

Sindicatul Național al 
Lucrătorilor de 
Penitenciare 

La Centru Cultural 
Mioveni s-a desfășurat 
Serbarea Pomului de 

Crăciun 
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Colindătorii în Penitenciarul Târgu Jiu 

 

În perioada sărbătorilor de iarnă, Penitenciarul Târgu Jiu a fost 
gazda unor grupuri de colindători  din exteriorul mediului carceral, care au 
prezentat în faţa cadrelor un colaj de colinde şi obiceiuri de iarnă.  

Frumuseţea obiceiurilor de iarnă a fost ilustrată de un grup de mici 
colindători, veniţi de la grădinița cu program prelungit din localitatea 
Novaci.  

În aceeaşi perioadă, oaspeţi au fost şi copiii de la Școala Populară. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penitenciarul Târgu 
Jiu a fost gazda unor 
grupuri de colindători  
din exteriorul mediului 

carceral 



 

10                                                                                                                                       ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eveniment inedit –  

Lansarea de carte a domnului comisar șef de penitenciare dr. Gabriel ȚICA 
 
Domnul comisar șef de penitenciare dr. Gabriel ȚICA, angajat al Penitenciarului Oradea, cu o 

experiență de peste 12 ani în sistemul penitenciar, a lansat, în data de 23 decembrie 2016, la sediul unității de 
detenție, cartea Recidivism și excluziune socială. 

Evenimentul inedit s-a derulat în prezența doamnei comisar șef de penitenciare Ioana Mihaela MORAR, 
director al Direcției Reintegrare Socială din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnului 
comisar șef de penitenciare dr. Ioan IlLEA, directorul Penitenciarului Oradea, a personalului de reintegrare 
socială și a reprezentanților instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul 
reinserției sociale a persoanelor custodiate. 

Autorul acestei lucrări, domnul comisar șef de penitenciare dr. Gabriel ȚICA, și-a propus să cerceteze 
existența relaţiei cauzale dintre recidiva infracţională şi excluziunea socială a foştilor condamnaţi. Rezultatele 
obţinute indică, fără îndoială, excluziunea socială care determină reapariţia comportamentelor infracţionale, 
fiind dezirabilă creşterea acceptanţei societăţii pentru persoanele care părăsesc închisorile româneşti. 

Cu acest prilej, au fost prezentate două recenzii, prima din perspectivă științifică, de către lector univ. dr. 
Aurora GAVRIȘ din cadrul Departamentului de Sociologie și Asistență Socială a Universității Oradea, și a doua, 
din perspectiva colaboratorului în domeniul reintegrării sociale, respectiv doamna Miorița SĂTEANU, președinte 
onorific al Uniunii Femeilor Bihor. 

Doamna comisar șef de penitenciare Ioana 
Mihaela MORAR a susținut necesitatea și 
importanța acestor lucrări care pot fundamenta 
viitoarele politici și acțiuni de diminuare a recidivei, 
aspect dezirabil și prin implementarea Strategiei 
Naționale de Reintegrare Socială a persoanelor 
private de libertate. 

Conducerea Administrației Naționale a 
Penitenciarelor apreciază inițiativele și eforturile 
depuse de personalul din sistemul penitenciar în 
materie de cercetare și inovare și laudă 
preocupările profesionale care contribuie la 
îmbunătățirea, eficientizarea și dezvoltarea 
sistemului penitenciar. 

 

 

A fost lansată, în data 
de 23 decembrie 

2016, 
cartea Recidivism și 
excluziune socială 
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Informații de interes Direcția Reintegrare Socială 
 

Având în vedere necesitatea proiectării, la începutul fiecărui an, a activităților de educație și asistență 
psihosocială destinate persoanelor aflate în detenție, precum și a acordării acestora la o serie de evenimente 
de importanță deosebită pe plan național și internațional, Direcția Reintegrare Socială a elaborat și promovat, 
prin intermediul Portalului intern ANP, Calendarul tematic al activităţilor de educaţie, asistenţă psihologică şi 
socială – 2017 și Calendarul lunar de evenimente pentru anul 2017.  

Pe parcursul lunii decembrie 2016, direcția de specialitate a definitivat și promovat, prin intermediul 
Portalului intern ANP, Manualul de psihopatologie destinat psihologilor din sistemul penitenciar, instrument ce 
include puncte de sprijin în recunoașterea elementelor specifice tulburărilor de personalitate, modalități de 
diagnostic, precum și metode de intervenție. 

În contextul derulării proiectului ”Consolidarea capacității Penitenciarului pentru  minori și tineri Bacău de 
a respecta instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului”, accesat prin Mecanismului 
Financiar Norvegian 2009-2014, s-au desfăşurat, în perioadele 05-09 decembrie 2016, respectiv, 12-16 
decembrie 2016 la București, sesiunile de instruire a personalului, organizate în cadrul Componentei 3 –
 Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi a cunoştinţelor personalului din cadrul penitenciarului ce lucrează 
cu minorii şi tinerii deţinuţi, Activitatea 3.2. Organizarea sesiunilor de instruire şi a vizitelor de studiu pentru 
personalul din cadrul penitenciarului ce lucrează cu minori şi tineri deţinuţi.   Activitatea de instruire este 
consecutivă vizitelor de studiu desfăşurate în Norvegia, la 
care au participat 40 persoane, care lucrează cu minorii şi 
tinerii privaţi de libertate.  

Pe parcursul lunii decembrie 2016, direcția de 
specialitate a definitivat și promovat, prin intermediul 
Portalului intern ANP, traducerea, în limba turcă, a Legii nr. 
254/2013, privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal. 

În perioada 16-18 decmbrie 2016, activitățile pe linie 
educativă desfășurate la nivelul sistemului penitenciar 
românesc, au fost prezentate de către directorul Direcției 
Reintegrare Socială, la Varșovia – Polonia, în calitate de 
reprezentant regional pentru Regiunea de Est a Europei, cu 
prilejul întâlnirii Comitetului Director EPEA.   
  

Activități  
ale Direcției 
Reintegrare  

Socială – 2017 
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ACTIVITĂȚI DERULATE CU DEȚINUȚII 

De vorbă cu personalitățile locale  
 

După gratii, de vorbă cu personalitățile 

 
Direcția de Reintegrare Socială din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu sprijinul 

personalului de penitenciare din unitățile subordonate, a implementat și pe parcursul anului 2016 proiectul De 
vorbă cu personalitățile, un demers inițiat  încă din anul 2012. 

Astfel, în perioada martie – decembrie 2016, deținuții s-au bucurat de prezența unor  personalităţi 
recunoscute în plan local și național, din diverse domenii de activitate, care au pășit dincolo de gratii și le-au 
dedicat momente prețioase din timpul lor,  împărtășind trăiri și sentimente din experiența acestora. 

Cultură și artă: 
Valentin DARIE – membru fondator al grupului umoristic Divertis (Penitenciarul Vaslui); 
Florin CHIRPAC – actor, directorul teatrului de păpuși „Cărăbuș" din Brăila (CD Brăila – Tichilești); 
Ionel MUSCALU – poet (Penitenciarul Giurgiu). 
Educaţie și știință: 
 Valentin GRIGORE -  preșdintele Societății Astronomice Române de meteori, coordonator național al 

AWB în România, reprezentant al României în rețeaua europeană de promovare a educației și științei către 
public (Penitenciarul Mărgineni); 

Traian ORBAN – președintele Asociației „Memorialul revoluției" din Timișoara, rănit în revoluția din 
1989 ( penitenciarul Timișoara); 

prof. Corneliu STOICA – istoric al Văii Trotușului (CD Tg. Ocna). 
Moral-religios: 
pr. prof. univ.dr. Stelian TOFANA – preot ortodox și profesor la Facultatea de   teologie ortodoxă din 

Cluj-Napoca (Penitenciarul Gherla, secția Exterioară Cluj-Napoca); 
preot prof. dr. Ștefan RESCEANU (CD Craiova); 
conf. dr. Costel TOMA – preot, reprezentant al Arhiepiscopiei Dunării de Jos (CD Brăila – Tichilești); 
Înaltpreasfințitul TEODOSIE – Arhiepiscopul Tomisului (Penitenciarul Constanța – Poarta Albă); 
preot Puiu-Andrei DIACONESCU – consilier, Sectorul Social Filantropic și Misionar, Arhiepiscopia 

Argeșului și Muscelului (Penitenciarul Mioveni). 
Muzică: 
Nicolae VOICULEȚ – interpret, compozitor și dirijor (Penitenciarul Timișoara). 
 
 

Direcția Reintegrare 
Socială a implementat 

proiectul  
De vorbă cu 

personalitățile 
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Sport: 
Gabriela SZABO, multiplă campioană mondială, olimpică și europeană, fost ministru al tineretului și 

sportului și maestru emerit al sportului (Penitenciarul Bistrița); 
Elena FRÎNCU – Maestru emerit al sportului; 
Ilie FLOROIU – președintele clubului Sportiv „farul – Constanța" (Penitenciarul Constanța – Poarta 

Albă); 
Ionuț IFTIMOAIE – luptător K1 (CD Tg. Ocna). 
Administrație locală: 
Grigore GHEORGHE – primarul orașului Găești (Penitenciarul Găești). 
Apărare: 
Maior Ioan Cătălin OLOERIU și sublocotenent George OSTAFI - Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență Iași (Penitenciarul Iași). 
Juridic:   
Carmen ILIE – judecător Curtea de Apel Craiova (CD Craiova). 
Prin dialogul creat între persoanele participante și personalitățile locale, care, prin muncă, studiu, 

perseverență, corectitudine și pasiune pentru domeniul în care activează, au dobândit respectul și 
recunoașterea comunității, precum și prin oferirea unor exemple de viață autentică, deținuții au beneficiat de 
reale subiecte de reflecție și inspirație în scopul adoptării unor conduite acceptate social. 
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ACTIVITĂȚI DE CRĂCIUN 

 

Voluntari și personalități ale lumii artistice, culturale și sportive le-au făcut o mare bucurie 

deținuților 

         Marți,  20 decembrie 2016, la inițiativa Agenției Naționale Antidrog și a Centrului Regional de Evaluare, 
Prevenire și Consiliere Antidrog III București, un grup de voluntari și personalități ale lumii artistice, culturale și 
sportive din România au susținut un program de colinde 
și au oferit daruri rezidenților Comunității Terapeutice 
Phoenix din cadrul Penitenciarului București - Jilava. 
      Actorii Horațiu MĂLĂELE și Gheorghe MIHĂIȚĂ, 
sportivii Leonard DOROFTEI și Tudor MIHĂIȚĂ, 
solistul  Ion POPA, prezentatorul TV Cabral IBACKA și 
alte persoane colaboratoare cu Agenția Națională 
Antidrog au petrecut timp prețios alături de deținuții 
cunoscuți cu antecedente în consumul de droguri. 
         Cu acest prilej, vizitatorii le-au  împărtășit deținuților 
experiențe de viață, trăiri și sentimente, oferindu-le suport 
moral și spiritual, iar încurajările și sfaturile acestora au 
fost primite cu deosebită căldură și interes de către 
rezidenți.  

 

 

 

 

 

 

 

Program de colinde 
și oferire de daruri 

rezidenților Comunității 
Terapeutice Phoenix 

din cadrul 
Penitenciarului 

București - Jilava 
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Penitenciarul Botoșani  

 

„ȘI NOUĂ NE PASĂ”  

 
În preajma Sărbătorii Crăciunului, respectiv în data de 17 

decembrie 2016, în cadrul programului O zi cu tata, 16 deținuți au 
participat la activitate desfășurată în comunitate, sub genericul Şi 
nouă ne pasă.  

Activitatea a fost structurată în două părți: 
Prima parte a activității s-a desfășurat la sediul „Centrului de 

plasament pentru copiii cu dizabilități, Sf. Mina” Botoșani și a 
constat în oferirea de cadouri, de către deținuți și copiii acestora, 
către beneficiarii centrului. Activitatea a avut loc pe fondul unui colaj 
de  colinde, susținut de grupul coral al Fundației „Centrul Creștin 
Cristos Pentru Romania" – Suceava.  

A doua parte a activității s-a desfășurat în incinta  cantinei 
Liceului „Nicolae Iorga” Botoșani și a presupus desfășurarea de 
activități ludice ce au vizat consolidarea atașamentului părinte-copil. 

În cadrul întâlnirii, deținuții au avut posibilitatea de a lua 
masa de prânz împreună cu propriii copii și au audiat programul de 
colinde susținut de grupul coral al Fundației „Centrul Creștin Cristos 
Pentru Romania" – Suceava. 

 

ATELIER DE CREAȚIE  

 
În scopul creşterii sentimentului de apartenenţă la 

comunitate şi de dezvoltare a comportamentului altruist, opt   
persoane private de libertate au participat la Centrul de Plasament 
Prietenia la un atelier de confecţionare felicitări şi obiecte 
decorative.  

Membri ai atelierului de pictură şi ai atelierului ocupaţional, 
deţinuţii au învăţat copiii diferite modele de felicitări şi ornamente 
ajutându-i să-şi împodobească bradul. 

 

16 deținuți au 
participat la activitatea 

Și nouă ne pasă 

Opt persoane private 
de libertate au 

confecționat felicitări și 
obiecte decorative la 
Centrul de Plasament 

Prietenia 
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CONCERT DE COLINDE 

 
În data de 23 decembrie 2016, la inițiativa 

preotului capelan Florin Marcu, Penitenciarul 
Botoșani a organizat spectacolul Colinde și datini 
străbune ce a reunit grupuri de colindători, mari și 
mici, dar și doamna muzicii populare, Sofia 
Vicoveanca. 

În deschidere, Vestitorii tainei celei din veac 
ascunse, cei 27 colindători ai Școlii gimnaziale nr. 
10 Botoșani au încântat auditoriul cu un program de 
colinde străvechi.  

Nașterea Domnului a fost  vestită și de Corul 
Capelei Militare,  care a umplut de  emoție și 
bucurie  sufletele  celor prezenți.   

,,Moștenitorii’’ din Orășeni, 25 de copii 
frumoși și talentați, coordonaţi de agent şef principal 
Petrică Ispas, au oferit un program de colinde și 
obiceiuri de iarnă specifice zonei, promovând cu 
succes tradițiile.  

În încheiere, doamna Sofia Vicoveanca,  un 
exemplu de credință și dăruire, a împărtășit prin 
cântecele populare, colindele strămoșești și poeziile 
sale,  bucuria Sărbătorilor ce se apropie, aducând  
lumină pe chipul celor prezenți și lacrimi în ochi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penitenciarul Botoșani 
a organizat 
spectacolul  

Colinde și datini 
străbune 
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Acțiune filantropică ,, DĂRUIND VEI DOBÂNDI’’ 

 

În perioadade 15 - 23 decembrie 2016, cu implicarea 
preotului capelan, în Penitenciarul Botoșani s-a organizat o 
amplă campanie de ajutorare a deținuților nevizitați. Ineditul 
acesteia a constat în faptul că susținătorii acestei acțiuni au 
fost tot persoane private de libertate, care au vrut ca din darul 
lor să-și ajute semenii.  

Astfel, la magazinul din incinta unității, în perioada sus 
menționată, la solicitarea scrisă a persoanelor private de 
libertate ce au făcut cumpărături s-a constituit un stoc de 
produse alimentare din care, ulterior, s-au realizat un număr de 
80 de pachete ce au  fost împărțite în ajunul Crăciunului celor 
nevizitați.  

   

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Campanie de ajutorare 
a deținuților nevizitați 

din cadrul 
Penitenciarului 

Botoșani 
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 „RĂSĂRITUL CEL DE SUS”

 
Cu prilejul marii sărbători a creștinătății au fost vernisate expoziții cu tematică specifică în mai multe 

comunități parohiale din municipiul Botoșani, precum și la Protopopiatul  Botoșani.  La această din urmă locație, 
lucrările expuse s-au bucurat de o frumoasă apreciere din partea IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și 
Bucovinei, precum și a participanților la Conferința anuală a preoților din județul Botoșani din data de 09 
decembrie 2016. 

 

FESTIVALUL DE DATINI ȘI TRADIȚII –  Tg. Ocna, 14-15 decembrie 2016 

 

În perioada 14-15 decembrie 2016, Penitenciarul Botoșani a fost reprezentat la manifestările cultural-
artistice interpenitenciare organizate de către Penitenciarul Spital Tg. Ocna cu o frumoasă expoziție de 
obiecte artizanale cu specificul sărbătorilor de iarnă, realizate în atelierele ocupaționale ale unității.  

 

CARAVANE DE SENSIBILIZARE A OPINIEI PUBLICE 

 
Penitenciarul Botoșani, în colaborare cu  Protopopiatul Botoșani, a inițiat, la  nivel local,  proiectul  

,,Credo’’ – Campanii de schimbare a atitudinii sociale față de deținuți, la nivelul comunității locale’’. În 
cadrul proiectului, au fost realizate acțiuni în comun cu parohiile ortodoxe aparținând Protopopiatului Botoșani, 
constând în slujbe, expoziții de obiecte realizate de deținuți în atelierele ocupaționale, povești de succes privind 
incluziunea socială,  expuneri, dezbateri privind mediul penitenciar actual.  

Pe toată perioada desfășurării, respectiv octombrie–decembrie 2016, au fost realizate câte două astfel 
de acțiuni lunare. Acestea au avut un impact deosebit asupra comunității locale, fiind evidențiat acest aspect în 
media locală și regională. 
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ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 
 

Cupa Libertăţii – Sportul Eliberează Spiritul  

Miercuri, 07 decembrie 2016, la sala de sport a Grupului Școlar 
Forestier din Bistrița, a avut loc Cupa Libertăţii – Sportul Eliberează 
Spiritul ediţia a treia, competiţie locală de minifotbal, cu participarea 
unei echipe formate din persoane private de libertate aflate în custodia 
Penitenciarului Bistriţa, categoria tineri, alături de echipe formate din 
elevi ai liceelor din municipiu. 

 

Proiectul „Mărul discordiei” 

Proiectul „Mărul discordiei”, implementat de Penitenciarul 
Mărgineni, în colaborare cu Centrul Europe Direct Târgoviște și 
Asociația ”Tineri pentru Europa de Mâine” – organizații cu experiență în 
domeniul educației non-formale și în aplicarea teatrului social, ca 
metodă de stimulare a spiritului civic în diferite comunități și medii 

sociale, a urmărit identificarea și valorificarea talentului și a inclinațiilor 
artistice ale persoanelor aflate în mediul de detenție.  

Noua deținuți au participat în mod direct la activitatea de 
formare propriu-zisă, fiind instruiți în metoda teatrului forum.  

Reprezentația piesei de teatru forum Mărul discordiei, a avut 
loc în data de 20 decembrie 2016, publicul fiind constituit din voluntari 
ai Centrului Europe Direct Târgoviște și alți deținuți aflați în custodia 
Penitenciarului Mărgineni. 

 
 
 

07 decembrie 2016, 
Cupa Libertății – 

Sportul Eliberează 
Spiritul, a III-a ediție 

20 decembrie 2016, 
piesa de teatru Mărul 

discordiei – 
Penitenciarul 

Mărgineni 


