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Comunicat de presă privind încheierea contractului de finanțare a 

proiectului „Corecțional”, finanțat prin programul „Justiție”, în cadrul 

Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 

 

Ministerul Justiției a semnat, în data de 30 august 2019, contractul de finanțare a proiectului 

„Corecțional”, în valoare totală eligibilă de 31.000.000 euro, prin programul „Justiție” finanțat 

prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. 

Obiectivul proiectului constă în consolidarea capacității sistemului corecțional din România 

(penitenciar și de probațiune) de a contribui la reintegrarea socială a persoanelor condamnate, 

prin facilitarea tranziției acestora din penitenciar în sistemul de probațiune și, în final, în 

comunitate, printr-o strânsă cooperare cu autoritățile locale. 

Acesta va avea o durată de 56 de luni și se va implementa de către Administrația Națională a 

Penitenciarelor, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu alte instituții din România 

(Direcția Națională de Probațiune, Penitenciarul Baia Mare, Penitenciarul Târgu Mureș, 

Penitenciarul Botoșani, Penitenciarul Vaslui, Școala Națională de Pregătire a Agenților de 

Penitenciare Târgu Ocna) și din Norvegia (Academia Serviciilor Corecționale Norvegiene, 

Penitenciarul Halden, Penitenciarul Stavanger, Serviciul de Probațiune Rogaland, Serviciul de 

Probațiune Østfold). 

”Vor fi realizate investiții semnificative pentru îmbunătățirea infrastructurii penitenciare, prin 

crearea de 1.160 de noi spații de detenție în regim deschis și semi-deschis, la 4 penitenciare 

(Baia Mare, Botoșani, Târgu Mureș și Vaslui), în vederea asigurării unor condiții adecvate de 

detenție, conforme cu standardele europene, care să permită și derularea de activități specifice 

educative și psiho-sociale de reintegrare a deținuților și a persoanelor aflate în supravegherea 

serviciilor de probațiune. În plus, va fi îmbunătățită infrastructura educațională disponibilă la 

nivelul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, în scopul asigurării 

bazei materiale necesare pregătirii profesionale a personalului actual sau viitor din sistemul 

penitenciar. Măsurile propuse sunt în concordanță cu prevederile cuprinse în Memorandumul 

adoptat de Guvernul României la 17 ianuarie 2018”, a declarat ministrul justiției, Ana BIRCHALL. 

Până la acest moment, Ministerul Justiției a semnat contracte de finanțare pentru 5 din cele 7 

proiecte predefinite finanțate în cadrul programului „Justiție”, și anume: 2 contracte de 

finanțare cu Administrația Națională a Penitenciarelor în domeniul serviciilor corecționale, 2 

contracte de finanțare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, respectiv, 

cu Consiliul Superior al Magistraturii în domeniul creșterii eficienței și eficacității sistemului 



  

 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

judiciar și al consolidării statului de drept și 1 contract de finanțare cu Agenția Națională pentru 

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. 

Informații suplimentare: 

În calitate de Operator de Program pentru programul „Justiție” finanțat prin Mecanismul 

Financiar Norvegian 2014-2021, Ministerul Justiției va gestiona, în perioada 2018–2024, o alocare 

financiară de 52.941.176 euro, din care 85% reprezintă finanțarea nerambursabilă norvegiană, 

iar 15% cofinanțarea națională ce va fi asigurată din bugetul ministerului. 

Domeniile de intervenție finanțate în cadrul programului „Justiție” vizează: serviciile 

corecționale – sistemul penitenciar și de probațiune (3 proiecte predefinite având o alocare 

totală de 37.494.117 euro); eficiența și eficacitatea sistemului judiciar și consolidarea statului 

de drept (3 proiecte predefinite având o alocare totală de 10.350.000 euro); și violența 

domestică și violența bazată pe gen (1 proiect predefinit având o alocare totală de 2.500.000 

euro). 


