
Introducere 

PROGRAMUL MODULAR DE DEZVOLTARE A ABILITĂŢILOR PROSOCIALE a fost 

elaborat în cadrul proiectului „Contribuţie la implementarea legislaţiei penale în România” 

desfăşurat în parteneriat de către Asociația GRADO – Grupul Român pentru Apărarea 

Drepturilor Omului, Fundația Reforma Justiției Penale, Asociația Transcena, Administrația 

Națională a Penitenciarelor și Direcția de Probațiune din cadrul Ministerului de Justiție. 

Proiectul s-a desfășurat în perioada 1 iulie 2013 – 31 ianuarie 2016 şi a fost finanţat de Open 

Society Foundation și de Ambasada Canadei la București. Activitățile proiectului au fost 

orientate pe trei domenii: munca în folosul comunității, pregătirea persoanelor private de 

libertate pentru liberare și elaborearea unui instrument de evaluare a parcursului persoanei 

condamnate și a riscurilor crimonogene. 

Activitatea de pregătire pentru reintegrare socială a persoanelor condamnate la 

pedepse privative de libertate s-a desfășurat în Penitenciarul Mioveni, pe secţiile de maximă 

siguranţă şi regim închis de către personalul specializat al penitenciarului şi al Asociaţiilor 

Transcena şi GRADO. Programul modular a fost pilotat în cadrul proiectului. Structura și 

obiectivele acestuia răspund nevoilor grupului de beneficiari și sunt în concordanță cu 

cerințele Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

În perioada 3.04.2014 – 26.02.2015  au fost selectate pentru participarea la modulele 

programului 124 persoane condamnate.  Au fost prelucrate date pentru 121 de participanți.  

Dintre aceste 121 persoane, un procent de 62% au comis fapte cu violență, iar la intrarea în 

program doar 29 nu erau sancționate pentru nerespectarea regulamentelor. 

Pentru aceeași perioadă a fost urmărit și un grup de deținuți cu fapte și comportamente 

similare, care nu au participat la program. Comparând cele două loturi rezultă:  

Sancțiunile aplicate celor din lotul de participanți au scăzut în perioada de referință cu 92%, 

iar cele aplicate lotului martor, au scăzut, în perioada de referință, cu 87%.  

În grupul celor fără sacțiuni, la lotul participanților la program o singură persoană a primit trei 

sancțiuni în perioada de referință, ceea ce înseamnă o creștere de 3%. 

În lotul martor, în grupul celor fără sancțiuni, din 45 de persoane 12 au primit 14 sancțiuni, 

ceea ce înseamnă o creștere de 37%.  

În urma evaluării rezultatelor obţinute „Programul modular de dezvoltare a abilităţilor 

prosociale” a fost îmbunătățit și finalizat în forma din paginile următoare. 

Programul modular este disponibil pentru utilizare, fiind inclus în oferta de programe a 

Administrației Naționale a Penitenciarelor.  
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