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Comunicat de presă privind încheierea contractului de finanțare a 

proiectului „Îmbunătățirea serviciilor corecționale în România prin 

implementarea principiului normalității”, finanțat prin programul 

„Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 

Ministerul Justiției este Operator de Program pentru programul „Justiție”, finanțat prin 

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, calitate în care, în perioada 2018–2024, va 

gestiona 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 Justiției. 

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);  

✓ violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex (1 proiect predefinit 

având o alocare totală de 2.500.000 euro) 

Prin prezentul comunicat de presă, Ministerul Justiției anunță semnarea contractului de 

finanțare a proiectului „Îmbunătățirea serviciilor corecționale în România prin 

implementarea principiului normalității”, în valoare de 5.000.000 euro. Acesta va avea o 

durată de 48 de luni și se va implementa de către Administrația Națională a Penitenciarelor, 

în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu instituții din România (Direcția Națională de 

Probațiune, Penitenciarul Ploiești, Penitenciarul Poarta Albă, Penitenciarul Craiova, Școala 

Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, Universitatea Babeș – Bolyai din 

Cluj-Napoca) și din Norvegia (Serviciile Corecționale Norvegiene, Academia Serviciilor 

Corecționale Norvegiene, Penitenciarul Hedmark). 

Obiectivul proiectului constă în facilitarea reintegrării sociale a persoanelor condamnate prin 

aplicarea principiului normalității activităților desfășurate împreună cu deținuții în trei 

penitenciare din România (Ploiești, Craiova și Poarta Albă), prin implicarea activă a acestora în 

activități diverse, similare celor din mediul exterior.  

Astfel, beneficiind de sprijinul și expertiza partenerilor norvegieni de proiect, instituțiile 

românești implicate vor acționa într-un mod coordonat în vederea implementării activităților 

proiectului constând în dezvoltarea unui program de responsabilizare a persoanelor 

condamnate și formarea profesională a personalului din domeniul execuțional penal, 

îmbunătățirea condițiilor de detenție și de muncă pentru persoanele condamnate ce își execută 
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pedeapsa în cadrul unităților penitenciare sus-menționate, construirea a trei secții noi de 

deținere și a unor sere, înființarea unui sediu secundar al Serviciului de Probațiune Constanța 

în cadrul Penitenciarului Poarta Albă și susținerea activității de cercetare științifică, studii și 

analize în domeniul execuțional-penal, prin înființarea unor structuri specializate în cadrul 

Administrației Naționale a Penitenciarelor și al Direcției Naționale de Probațiune. 

 


