
Raport 2002 
INTRODUCERE 

1. Programe G.R.A.D.O. desfăşurate pe parcursului anului şi care reprezintă nota de 
continuitate a activităţii asociaţiei: 
- programul pentru protecţia drepturilor femeii 
- programul de asistenţă juridică 
- programul de reformă penală 
- programul de educaţie 
2. Participarea G.R.A.D.O. la diverse evenimente interne şi internaţionale: 
- octombrie 2002: la sediul Comitetului Helsinki din Viena a avut loc întâlnirea 
membrilor 
Comitetului Helsinki si a altor organizaţii implicate în lupta pentru protecţia drepturilor 
omului. Scopul întâlnirii l-a constituit discutarea a efectelor misiunilor OSCE în ţările din 
sudestul Europei. 

- octombrie 2002: s-a desfăşurat la Viena conferinţa OSCE având ca temă poliţia 
comunitară şi drepturile minorităţilor. 
3. Participarea G.R.A.D.O la întâlnirile Grupului de Implementare a Rezoluţiilor (G.I.R.) 
organizaţiilor nonguvernamentale.. Personalul G.R.A.D.O. a participat la diferite cursuri 
organizate de către organizaţii interne şi internaţionale în domenii precum: managementul 
organizaţional, consumul de droguri. 
Ca urmare a desfăşurării activităţii de fundraising, bugetul de venituri şi cheltuieli al 
asociaţiei s-a dublat. 
Activităţile derulate de asociaţia G.R.A.D.O. în domeniul respectării şi apărarii 
drepturilor omului au fost recunoscute prin atribuirea Premiului Societăţii Civile – 
secţiunea „Apărarea drepturilor omului” în cadrul Galei Premiilor Societăţii Civile - 
decembrie 2002. 

II. STRATEGIA G.R.A.D.O. 

Scopul G.R.A.D.O. conform statutului G.R.A.D.O. 
Art. 2: Asociaţia apără prin mijloace legale drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului şi în acest scop întreprinde acţiunile ce sunt necesare 

Metode de lucru: 
Pentru a-şi îndeplini scopurile propuse asociaţia: 
a. oferă consiliere juridică persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor 
b. culege date, informează asupra încălcării drepturilor omului şi face demersuri pe lângă 
organele de stat 
c. colaborează cu organizaţii guvernamentale şi/sau neguvernamentale, interne sau 
internaţionale, persoane fizice sau juridice interesate de problematica apărării drepturilor 
omului 
d. desfăşoară activităţi de educaţie în domeniul drepturilor omului 
e. întreprinde orice alte acţiuni care servesc scopului propus 



OBIECTIVELE PENTRU PERIOADA 2002-2005: 

1.Programul „Resurse juridice pentru drepturile omului” 
-Asistenţă juridică 
-Reforma penală 
2.Programul „Asistenţa si monitorizarea drepturilor 
Protecţia femeii  
Drepturile minorului 
Penitenciare 
3.Programul de educa0ie 1i promovare a drepturilor omului 
Educaţie comunitară 
Educaţia adulţilor 
Educaţie pentru democraţie 
4.Programul de autofinan0are 
5.Programul de dezvoltare a structurilor execu0ionale GRADO 

ADUNARE GENERAL 
41 membri, 1 întâlnire/an 
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III. PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN 2002 

1. „DACĂ NU M-AR IUBI NU M-AR BATE” 
Titlul:”Dacă nu m-ar iubi nu m-ar bate ” 
Scop: Înfiinţarea unui centru de zi pentru femei şi copii victime ale violenţei domestice. 
Obiective: 
1. suport pe termen lung pentru femei şi copii victime ale violenţei în familie, incluzând 
asistenţă specializată în situaţii de criză; 
2. informarea pe scară largă asupra fenomenului violenţei în familie; 
3. elaborarea unei strategii de combatere a violenţei în familie. 



Grupul ţintă este format din: 
1. femei victime 
a) femei în criză – imediat după agresiunea fizică; 
b) femei care trăiesc ca victime ale violenţei partenerului lor – vin la centru deşi nu 
au suferit recent o agresiune violentă 
c) femei care au ieşit din starea de criză şi se află în continuare în legătură cu centrul 
pentru că doresc să-ţi rezolve situaţia. 
2. copiii victime 
a) copii ai beneficiarelor care s-au adresat centrului de zi 
b) copii care sunt aduşi pentru una din activităţile destinate acestora 
3. adulţi 
a) reprezentanţii şi funcţionarii instituţiilor implicate în rezolvarea problemei 
violenţei domestice 
b) publicul larg, prin materiale şi acţiuni cu impact larg 
Activităţi 
1. Înfiinţarea centrului de zi pentru victimele violenţei domestice şi formarea echipei 
proiectului 
Această activitate a presupus: 
- identificarea spaţiului şi organizarea centrului de zi 
- întocmirea fişelor de post pentru personalul angajat de către echipa permanentă a 
proiectului 
- selecţia şi angajarea personalului 
- formarea personalului de către echipa de la Cutia Pandorei - Piteşti 
2. Asistarea victimelor violenţei domestice femei şi copii: 
- suport în situaţia de criză 
- asistenţă şi consiliere socială 
- consiliere psihologică 
- consiliere juridică 
- terapie de suport pentru copii 
Centrul de zi este un spaţiu unde personalul specializat oferă suport gratuit femeilor 
victime ale violenţei domestice şi copiilor acestora. 
3. Activitatea de educaţie 
Această activitate a presupus educaţia privind drepturile femeii, precum şi educaţia 
privind drepturile victimei. 
Totodată s-au desfăşurat şi activităţi de educaţie pentru copiii beneficiarelor: desen, 
noţiuni de cultură generală, noţiuni elementare de utilizarea computerului. 
4. Activitatea de informare şi documentare 
Această activitate a avut trei componente: 
- dezbateri cu reprezentanţii tuturor partenerilor implicaţi în proiect şi alţi invitaţi 
activi în domeniu, pe teme ca: violenţa domestică, drepturile copilului, protecţia 
femeii şi a copilului 
- campania de atragere a victimelor violenţei în familie prin distribuirea de 
materiale informative ( fluturaşi, pliante) în şcoli, policlinici, spitale, fabrici din 
sectorul 6, secţiile de poliţie din sectorul 6 şi la Institutul de Medicină Legală 
- editarea unei broşuri care să cuprindă date despre activităţile proiectului, despre 
drepturile lor, soluţii în cazul în care sunt victime ale violenţei domestice, 



partenerii proiectului şi rolul lor în stoparea fenomenului violenţei domestice. 
5. Cabinete mobile de asistenţă în întreprinderi 
Această activitate se desfăşoară în parteneriat cu sindicatele şi cu conducerile 
întreprinderilor şi are ca scop informarea femeilor despre proiectul de faţă, despre 
drepturile lor, despre fenomenul violenţei în familie, despre urmările şi efectele negative 
ale violenţei domestice asupra vieţii de familie, asupra sănătăţii cuplului şi asupra 
dezvoltării şi educării sănătoase a copiilor, victime şi ei, direct sau indirect ale acestui 
fenomen. 

6. Educaţia în licee 
Activitatea s-a desfăşurat în 4 licee din sectorul 6 (liceul T.Vladimirescu, liceul P.T.T.R., 
liceul Grigore Moisil şi liceul Pedagogic „Elena Cuza”). Activitatea de educaţie s-a 
desfăşurat în cadrul orelor de dirigenţie cu 16 clase ( 4 clase din fiecare liceul). Orele s-au 
desfăşurat ca informări urmate de dezbateri pe teme ca: drepturile femeii, discriminarea 
de gen, tradiţia în România privind familia şi rolul femeii în societate, drepturile victimei, 
violenţa domestică 
 
Durata: ianuarie 2001- martie 2002; din martie 2002 şi până în noiembrie 2002, 
activitatea centrului de zi a fost suportată prin contribuţia GRADO. 
Echipa: 
- coordonator proiect (dramaterapeut) 
- 3 asistenţi sociali 
- 1 psiholog 
- 1 jurist 
- 1 avocat 
- 1 contabil 
- 2 responsabili relaţii publice 
Întâlniri, seminarii, conferin0e, training-uri: 
În luna martie 2002 un reprezentant al centrului a participat la Conferinţa Naţională 
pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, organizată de Societatea de Analize 
Feministe 
AnA şi Centrul Parteneriat pentru Schimbare. 
Cu ocazia zilei Mărţişorului s-a organizat o întîlnire cu beneficiarele centrului 
A avut loc o întâlnire cu reprezentanţii Primariei sectorului 6 având ca scop discutarea 
ascpectelor legate de legea 34/1997, precum _i posibilitatea de a obţine sprijinul din 
partea autorităţii locale pentru continuarea activităţilor la centrul de zi. 
Rezultate: 
Ianuarie 2001 – Martie 2002 (durata proiectului) 
- 70 de beneficiare şi 25 copii asistaţi 
- 4 cazuri rezolvate în prima instanţă 
- 800 beneficiare indirecte, persoane care lucrau la APACA, unde GRADO a desfăşurat 
activităţi de informare în cabinetele mobile 
- 64 de ore de educaţie şi informare privind drepturile omului, agresivitatea şi violenţa 
domestică, în 4 licee din sectorul 6 cu 17 clase 
- au fost distribuite 6000 de pliante, 2500 de fluturaşi, 500 cărţi de vizită şi 200 de afişe 
- au fost realizate 100 mape de prezentare oferite participanţilor la deschiderea centrului 



de zi si la întâlniri 
- 300 de broşuri care reprezint_ un Ghid de Bun_ Practic_ adresat profesioniştilor care 
lucrează în domeniul violenţei domestice 
Deşi în luna martie 2002 proiectul s-a încheiat, activitatea la centrul de zi a continuat în 
regim de voluntariat.  

- martie 2002 – noiembrie 2002 
- 50 de beneficiare şi 20 copii asistaţi 
- au fost distribuite 2000 de pliante, 1500 de fluturaşi, 50 de mape de prezentare 
Buget: 33.900 $ (contribu0ia GRADO - 7.700 $) 
 
2. INTRODUCEREA PROBA8IUNII ÎN BUCUREŞTI 
Titlul: „Introducerea Probaţiunii în Bucureşti” 
Scopul: 
Reintegrarea socială a persoanelor care au săvârşit fapte penale şi sunt menţinute în stare 
de libertate, ca şi a persoanelor condamnate la o pedeapsă cu privare de libertate. 
Obiectivele: 
• Introducerea unui serviciu viabil de Probaţiune în România 
• Scăderea numărului de persoane condamnate la pedepse privative de libertate 
Activităţi: 
În baza protocolului încheiat cu SRSS în noiembrie 2001, G.R.A.D.O. a desfăşurat 
următoarele activităţi: 
1. Asistenţă 1i consiliere pentru persoanele aflate în supravegherea S.R.S.S. 
În perioada 1 martie – 31 august G.R.A.D.O. a primit 16 cereri de asistenţă şi consiliere 
din partea SRSS. Dintre aceştia 9 beneficiari s-au prezentat la 1 întrevedere / nici o 
întrevedere. 
Această situaţie se datorează şi faptului că asistenţa şi consilierea se acordă la cererea 
persoanelor condamnate, neexistând o obligaţie impusă prin sentinţă de a participa la 
programe de asistenţă şi consiliere. 
Activitatea de asistenţă şi consiliere s-a centrat pe acoperirea urm_toarelor nevoi ale 
beneficiarilor: loc de muncă, abilit__i sociale, consum de droguri, continuarea studiilor, 
probleme de cuplu, timp liber, medierea rela_iei cu familia, ob_inere de acte, sănătate; 
pensionare pe caz de boală. 
2. Pregătire pentru eliberare 1i asistenţă post-detenţie 
În această perioadă GRADO a primit 4 cereri de asistenţă post-detenţie din partea unor 
persoane condamnate în Penitenciarul Rahova şi alte penitenciare. De asemenea, 
GRADO a lucrat cu 35â deţinuţi din Penitenciarul Rahova în vederea pregătirii acestora 
pentru liberare. 
3. Desfşurarea unor programe de reintegrare socială a persoanelor condamnate la o 
pedeapsă cu privare de libertate 
3.1. Programul Goldstein 
În perioada 16 sept.-19 sept. 2002, 2 reprezentanţi ai echipei au participat la training-ul 
de initiere în programul Goldstein sus_inut de Veronique Smits-trainer Goldstein Olanda. 
Trainingul Goldstein a fost direc_ionat spre dezvoltarea abilit__ilor sociale în special a 
celor care privesc comunicarea. Abilit__ile sunt înv__ate în scopul cre_terii autonomiei 
beneficiarului, autocontrolului, acurateţei în percepţie şi comunicare, asertivitaţii, 



toleranţei la frustrare, astfel încît beneficiarul s_ fie mai bine pregătit pentru cerinţele 
vieţii cotidiene. 
3.2. Programul de resocializare 
Structura şi conţinutul programului de resocializare au fost definitivate de către echipa 
proiectului în lunile octombrie-noiembrie, iar în luna decembrie a avut loc selecţia poten-
ţialilor beneficiari pentru constituirea primului grup de lucru. 
Implementarea programului s-a realizat în luna februarie 2003. 
Scopul programului de resocializare l-a constituit reducerea riscului de a reitera 
comportamente infracţionale sub presiunea grupului de prieteni. 
4. Desfăşurarea de programe de prevenţie primară în licee 
În perioada aprilie-mai 2002 G.R.A.D.O a desfăşurat un program de informare asupra 
consumului de droguri. 

Grupul ţintă a fost format din 175 de elevi (7 clase) din 2 licee din Bucureşti. 
Obiectivele programului: 
-informarea elevilor cu privire la implicaţiile individuale şi sociale ale consumului de 
droguri 
-cunoaşterea riscurilor asociate consumului de droguri 
Metodologia de lucru: 
-metode activ-participative: discuţii, dezbateri, aplicaţii practice 
-mijloace informative: pliante, broşuri 
-instrument de evaluare: chestionarul 
Tematica lec0iilor: 
-definiţia drogului, criterii de clasificare şi tipuri de droguri 
-efectele fizice şi psihice ale consumului de droguri 
-dependenţă, toleranţă, sevraj 
-riscuri asociate unor modalităţi de utilizare a drogurilor 
-motivaţia consumului de droguri 
-drogurile şi legea penală 
Programul de prevenţie primară s-a încheiat prin aplicarea unui chestionar de evaluare 
care a avut ca scop obţinerea unui feed-back în privinţa conţinutului şi a metodelor de 
lucru utilizate în cadrul lecţiilor. 
Întâlniri, seminarii, conferin0e, training-uri 
a) Vizita de lucru în Olanda: 23 iunie - 4 iulie 2002 
La această vizită au participat: Aurelia Willie- consilier juridic în Ministerul Justiţiei (în 
prezent directorul Direcţiei de Reintegrare Socială şi Supraveghere din Ministerul 
Justiţiei), 

 
Lucia Rog- judecator la Judec_toria Sector 3, Gabriel Oancea- şeful SRSS Bucureşti, 
Dana Sicoe- consilier în cadrul SRSS Bucureşti, Mihai Popescu - preşedinte GRADO şi 
Adriana Slavpsiholog GRADO 
Scopul vizitei l-a constituit cunoaşterea modelului olandez de activitate în domeniul 
reintegrării sociale, elaborarea unui plan strategic şi stabilirea programului activităţilor 
care urmează a fi desfăşurate în cadrul proiectului. 
Vizită de studiu în Olanda 



b) Training Sinaia: 8 - 11 iulie 2002 
În perioada 8.07–11.07.2002 s-a desfăşurat la Sinaia o întâlnire de lucru care a avut ca 
obiectiv dezvoltarea unor programe care urmează a fi derulate de către G.R.A.D.O şi 
adresate beneficiarilor proiectului. 
La întâlnire au participat traineri olandezi, reprezentanţi ai Serviciului de Probaţiune 
Bucureşti şi echipa G.R.A.D.O. Pornind de la analiza situaţiei unor beneficiari existenţi 
în proiectul de probaţiune s-au stabilit tipurile şi conţinutul programelor care urmează a fi 
dezvoltate pentru a răspunde în viitor cât mai bine nevoilor acestor persoane. 
c) Steering Committee: 13 sept. 2002 
Participanţi: 
Aura Willie, Director Ministerul Justiţiei 
 
Gabriel Oancea, Eef Serviciul de Reintegrare Social_ _i Supraveghere 
Lucia Rog, Judec_tor Sector 3 
Kevin Haines, Coordonator proiect Swansea University – D.F.I.D. 
Ton Zegers, Manager Serviciul de Proba_iune Olanda 
Lennart Rem, Project Manager Comitetul Helsinki Olanda 
Mihai Popescu, Coordonator proiect GRADO 
Ordinea de zi: 
1. Raport cu privire la training-ul defăşurat la Sinaia 
2. Aprobarea Planului Strategic 
3. Selectarea noului personal GRADO 
4. Prelungirea proiectului 
5. Noul protocol încheiat între SRSS şi GRADO 
d) Prezentarea în comunitate a proiectului: 14 septembrie 2002 
Scopul prezentării în comunitate l-a constituit informarea participanţilor cu privire la 
rezultatele activităţii de probaţiune desfăşurate de SRSS Bucureşti şi G.R.A.D.O. în 
perioada septembrie 2001-septembrie 2002. Au fost invitaţi procurori şi judecători de la 
Parchetele şi judecătoriile de pe raza sectoarelor 1-6, cât şi magistraţi de la Tribunalul 
Bucureşti. 
Din partea partenerilor olandezi au participat: Lennart Rem - coordonator de proiect 
Netherlands Helsinki Committee, Ton Zegers- Serviciul de Probatiune Olanda şi Henk 
Droesenmagistrat Olanda. 

Rezultate ob0inute 
- au fost acordate servicii de asistenţă şi consiliere pentru 18 beneficiari SRSS 
- s-au realizat 12 notificări 
- 25 persoane condamnate la o pedeapsă privativă de libertate în Penitenciarul Rahova au 
beneficiat de asistenţă în vederea liberării 
- 3 persoane au beneficiat de asistenţă post-detenţie 
- 175 elevi (7 clase) au participat la un program de informare şi educaţie asupra 
consumului de droguri 
- 54 minori aflaţi în arest preventiv în Penitenciarul Rahova au participat la un program 
de informare şi educaţie asupra consumului de droguri 
Echipa proiectului 
În vederea eficientizării activităţii de asistenţă şi consiliere acordate de către G.R.A.D.O. 



persoanelor aflate în supravegherea S.R.S.S. s-a recurs la o divizare a muncii între 
membrii echipei G.R.A.D.O. în funcţie de specializarea de bază: asistent social/psiholog. 
La 1 martie 2002 echipa G.R.A.D.O. era format_ din: 2 asistenţi sociali (Iulia Etefan, 
Lucian Caciamac), 1 psiholog (Adriana Slav), 1 coordonator de proiect (Mihai Popescu). 
Echipa s-a păstrat în acest format până la 31 august 2002. În septembrie 2002, echipei 
proiectului i s-a mai alăturat un nou membru: Narcis Muşat- asistent social. 
Bugetul proiectului: 418.325 euro 

4. EGALITATE DE ŞANSE 
Titlul: „Egalitate de 1anse” 
Scop: 
Iniţierea şi dezvoltarea unei practici judiciare în domeniul combaterii discriminării pe 
bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau 
orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizat_ sau orice alt criteriu, care are ca 
scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în 
condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor 
recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social _i cultural sau în orice alte 
domenii ale vieţii publice. 
Obiectivul proiectului: 
Iniţierea şi dezvoltarea unei practici judiciare în domeniul combaterii discriminării prin 
identificarea şi asistarea unui număr de 8 cazuri al căror obiectiv îl constituie 
discriminarea de gen. 

 
Echipa: 
- coordonator proiect 
- un asistent social 
- un psiholog 
- un PR 
- avocat 
Activităţi derulate pe parcursul anului 2002: 
1. Identificarea cazurilor de discriminare de gen 
2. Asistarea în instanţă a cazurilor identificate 
3. Asistarea victimelor 
4. Educaţie pentru nondiscriminare 
5. Campania de publicitate 
Buget: 
7995 USD – buget total al proiectului 
Rezultate: 
Asistarea a 29 de cazuri de discriminare 
Asistarea în instanţă a 2 cazuri de discriminare de gen 
Înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 
Finan0at de Funda0ia pentru o Societate Deschis_ 

4. ADOLESCEN8I PENTRU SCHIMBARE 
Titlul: Adolescenţi pentru schimbare 



Scop: 
Editarea unei reviste cu titlul „Adolescenţi pentru schimbare” de către un grup de 
iniţiativă format din tineri voluntari care activează în cadrul asociaţiei G.R.A.D.O. şi sunt 
elevi la Grupul Ecolar Electronic_ Industrial_. Membrii grupului de iniţiativă sunt tineri 
aflaţi în situaţii de dificultate (familii monoparentale, carenţe materiale şi educaţionale) 
care au dorit să se implice activ în viaţa socială prin editarea unei reviste care să răspundă 
nevoii de informare a generaţiei din care şi ei fac parte. 
Obiective: 
1. Pregătirea unui grup de 10 tineri elevi care să desfăşoare activităţi specifice presei 
scrise 
2. Realizarea unei reviste de calitate care să răspundă nevoii de informare a tinerilor 
3. Difuzarea experienţei grupului de iniţiativă către alţi elevi ai unor licee din Bucureşti 

 
Echipa: 
- coordonator proiect 
- 10 voluntari GRADO 
- 4 specialişti în presa scris_ 
Activităţi derulate pe parcursul anului 2002: 
1. Editarea _i distribuirea revistei Adolescenţi pentru schimbare 
2. Lansarea oficial_ a revistei 
3. Desfăşurarea şedinţelor tehnice de redacţie 
4. Întâlniri între grupul de iniţiativă şi elevi din alte licee bucureştene 
Proiectul „Adolescenţi pentru schimbare” 
16 
Rezultate: 
1. Tipărirea a 8 numere ale revistei într-un tiraj de 300 exemplare pentru fiecare numără 
2. Organizarea a 2 cicluri de întâlniri între grupul de iniţiativă şi elevi din licee 
bucureştene 
Implicarea tinerilor într-un proiect care a promovat valorile pozitive a contribuit la 
diminuarea fenomenului de marginalizare la care sunt supuşi tinerii care provin din medii 
defavorizate. Realizarea unei pagini socio-educative a supus atenţiei fenomene des 
întâlnite în rândul tinerilor, implicându-i în analizarea şi conştientizarea unor fenomene 
ca: violenţa în familie, consumul de alcool şi droguri, abandonul şcolar. 
Buget: 
9776 Euro – buget total al proiectului 
Proiect finanţat cu sprijinul Comunităţii Europene prin Programul de Tineret 

5. BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CET98ENI 
Titlul: 
Biroul de consiliere pentru cetăţenii sectorului 6 
Scop: 
Crearea unui birou care să ofere informare şi consiliere în domenii precum: sănătate 
publică, asistenţă socială, asigurări sociale, raporturi de muncă, protecţia consumatorului, 
drepturi şi obligaţii civile, regimul proprietăţii, impozite şi taxe, învăţământ, procedura 
notarială, protecţia copilului, servicii publice. 



Obiective: 
1. Accesul la informaţie al cetăţenilor sectorului 6. 
2. Dezvoltarea parteneriatului cu administraţia locală 
3. Creşterea transparenţei autorităţii locale 
Echipa: 
-coordonator proiect 
-responsabil relaţii publice 
-5 consilieri 
Activităţi: 
1. Elaborarea unei baze de date care cuprinde informaţii privind serviciile oferite de către 
instituţiile publice _i private de la nivel local 
2. Informarea şi consilierea cetăţenilor sectorului 6 în domeniile enumerate mai sus. 
Aceste activităţi au ca scop îmbunătăţirea accesului la echitate socială, prin creşterea 
numărului de informaţii referitoare la drepturile cetăţenilor, precum şi prin oferirea de 
explicaţii privind procedurile de lucru ale autorităţii locale în relaţie cu cetăţeanul. 
3. Elaborarea unui buletin informativ care conţine informaţii privind activitatea biroului, 
precum _i materiale care abordează sintetic problemele frecvente ale cetăţenilor. 
4. Implicarea în crearea unei reţele a birourilor de consiliere la nivel naţional 
5. Instruirea personalului implicat în activitatea biroului 
Rezultate: 
1. Informarea _i consilierea cetăţenilor sectorului 6 
2. Creşterea gradului de informare al cetăţenilor privind modul de funcţionare a 
instituţiilor 
publice 
3. Contribuţie la crearea unei reţele la nivel naţional a birourilor de consiliere pentru 
cetăţeni 

Deschiderea oficial! a Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni 
Buget: 33125 EURO-bugetul total al proiectului 
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 

6. INTRODUCEREA PROBAŢIUNII IN ROMÂNIA 
Titlul: 
Introducerea Probaţiunii in Romania 
Scopul proiectului: 
Sprijinirea dezvoltării unui Serviciu de Probaţiune la nivel naţional. Activitatea in acest 
domeniu a inceput prin derularea unui proiect pilot in Arad (1996 – 1998). In urma 
acestui proiect experimental Guvernul României si-a asumat introducerea Serviciilor de 
Probatiune in intreaga tara si realizarea unui program ce vizeaza reforma legislativa. 
Prima faza a acestui proiect s-a desfasurat in perioada octombrie 1998 – Septembrie 
2001. Cea de-a doua faza a proiectului vizeaza continuarea programului de reforma 
guvernamentala si furnizarea de experienta practica in vederea aplicarii acestor reforme. 
Accentul se va pune in primul rand pe consolidarea reformelor deja realizate, sprijinirea 
in vederea extinderii serviciilor de Probatiune la nivelul fiecarui judet, activitati de 
instruire si educare, precum si sprijin strategic. 
Prin intermediul acestui proiect Sistemul de Probatiune din Romania va beneficia de 



asistenta tehnica si de experinta expertilor care vor fi implicati in desfasurarea 
activitatilor din cadrul proiectului. Scopul celei de-a doua faze a proiectului este 
implementarea Serviciului de Probatiune la nivel national, precum si mentinerea unei 
bune functionari a acestuia pe baza unor mecanisme administrative robuste si a unui 
management bine realizat. 

Implementarea acestui proiect in Romania se va realiza prin intermediul catorva factori 
direct implicati in activitati: 
- personalul din cadrul Ministerelor direct implicate in construirea strategiei de 
dezvoltare a probatiunii in Romania si in schitarea prevederilor legislative 
- personalul din cadrul Serviciilor de probatiune din Romania 
- Institutiile de invatamant implicate in instruirea consilierilor de probatiune 
Partenerii implicati in desfasurarea activitatilor din cadrul acestui proiect sunt: Ministerul 
de Justitie, proiectele de probatiune (inclusiv ONGurile) si acele Universitati care 
deruleaza programe de instruire in domeniul probatiunii. 
Principalele activitati desfasurate in cadrul proiectului sunt urmatoarele: 
- Dezvoltarea, revizuirea si aprobarea politicilor in urmatoarele domenii: 
educatie, instruire, selectie, recrutare si angajare de personal 
- Sprijinirea si implementarea de protocoale la nivel local si national, pe baza 
carora sa se aplice politicile in domeniul probatiunii 

 
- Revizuirea si aprobarea politicilor strategice cu privire la Serviciul National de 
probatiune. Politicile strategice au fost incluse in Strategia Ministerului de 
Justitie pe perioada 2001 – 2004 
- Acordarea de sprijin Directiei de Reintegrare Sociala si Supraveghere din cadrul 
Ministerului de Justitie in coordonarea dezvoltarii si implementarii serviciului 
national de probatiune 
- Stabilirea unui grup de coordonare in domeniul educatiei. Acest grup se va 
intalni in mod regulat pentru a coordona dezvoltarea si implementarea 
programelor educative din cadrul Universitatilor si pentru a asigura legatura 
dintre practica in domeniul probatiunii si activitatile educative. 
- Organizarea a 3 ateliere de lucru cu privire la construirea curriculei si 
planificarea activitatilor, pentru personalul universitar 
- Elaborarea, dezvoltarea si aplicarea unei curricule nationale pentru instruirea la 
nivel universitar in domeniul probatiunii. In prezent a fost aplicata curricula in 4 
universitati 
- Organizarea unui numar de 17 vizite de studiu in Marea Britanie 
- Elaborarea si publicarea de materiale in domeniul probatiunii, materiale 
rezultate in urma intalnirilor si sesiunilor de instruire realizate in cadrul 
proiectului 
- Activitatea de PR – ca activitate principala in cadrul proiectului 
- Elaborarea unei strategii de pregatire continua a personalului 
DFID – Departamentul pentru Dezvoltare Internationala si Universitatea Wales Swansea 
a initiat proiectul: “Probatiunea in Romania”. Acest proiect vizeaza oferirea de asistenta 
tehnica personalului din Ministerul de Justitie in implementarea unui serviciu national de 



probatiune. 
Proiectul vizeaza organizarea de vizite de studiu la serviciile de probatiune din Marea 
Britanie, organizarea de evenimente: conferinte, traininguri si seminarii pentru personalul 
Ministerului de Justitie. 
Proiectul este finantat de Departamentul pentru Dezvoltare Internationala al Guvernului 
din 
Marea Britanie si de Universitatea Wales Swansea 

ANEXE 
ANEXA 1 
PARTENERI EXISTEN8I ÎN CADRUL PROIECTELOR EI 
ACTIVIT98ILOR DESF9EURATE ÎN 2002 
- Comitetul Helsinki Olanda 
-  Serviciul de Probaţiune Olanda 
-  Ministerul Justiţiei 
-  Serviciul de Reintegrare Social_ _i Supraveghere Bucure_ti 
-  Direcţia Generală a Penitenciarelor 
-  Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Prevenire 
- Primăria sectorului 6 
- Grupul şcolar Electronic_ Industrial_, Liceul P.T.T.R., Liceul Grigore 
Moisil, Liceul Tudor Vladimirescu, Liceul Pedagogic „Elena Cuza” 
-  Sindicatul liber de la Fabberom 
-  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

ANEXA 2 
LISTA MEMBRILOR ASOCIA8IEI GRADO 
1. Aurora Handolescu – preşedinte 
2. Mihai Ioan Popescu – vicepreşedinte 
3. Mihaela Elena Săsărman –vicepreşedinte 
4. Dan Fota –vicepreşedinte 
5. Florentina Virtej Ion 
6. Gheorghe Eerpoi 
7. Mihai Stefanescu 
8. Daniel Chirila 
9. Dana Sicoe 
10. Octavian Pan_ 
11. Felicia Stancu 
12. Eugenia Taralunga 
13. Elena Ana Maria Hagischi 
14. Iuliana Matache 
15. Gabriel Oancea 
16. Ligia Dumitra_cu 
17. Irina Mititelu 
18. Dorel B_it_nciuc 
19. Cristian Ionescu 
20. Elisabeta Bunea 



21. Mihaela Dr_ghici 
22. C_t_lin Nedelcea 
23. Valentin Badea 
24. Lucian Caciamac 
25. Marian Stancu 
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