
           Educaţie prin puterea exemplului - Parteneriat derulat între 

Penitenciarul Arad şi Judecătoria Ineu în perioada martie 2013-iunie 2013 
 
 
        Având în vedere faptul că delicvenţa juvenilă are implicaţii deosebite, cu 
efecte pe termen lung asupra celor ce săvârşesc acte antisociale, precum şi faptul 
că în ultimi ani au crescut faptele antisociale cu autori şi victime din rândul 
elevilor, precum şi în continuarea Proiectului derulat în Penitenciarul Arad în 
perioada noiembrie 2010-iunie 2012 a cărui rezultate au fost evaluate în cadrul 
studiului,, The Effectiveness of Role Models in Prevention Programs,, din cadrul 
Conferinţei Internaţionale ,,Perspective ale asistenţei sociale în tratamentul 
quasi-coercitiv al infractorilor,, în perioada martie 2013-iunie 2013, Judecătoria 
Ineu a derulat în parteneriat cu Penitenciarul Arad o serie de activităţi având 
drept scop informarea şi sensibilizarea elevilor din cele două unităţi de 
învăţământ participante, respectiv Liceul ,,Mihai Viteazul,, şi Grupul Şcolar 
,,Sava Brancovici,, ambele din oraşul Ineu. 
 
       Acţiunile derulate au avut ca punct de pornire demersurile efectuate la 
conducerea celor două unităţi de învăţământ la data de 4 martie 2013, precum şi 
prin încheierea Acordului de colaborare din 8 martie 2013 având ca părţi pe de 
o parte Penitenciarul Arad prin dl.Petru Dobra-director, iar pe de altă parte 
Tribunalul Arad prin doamna Silvia Nădăban –Preşedinte şi Judecătoria Ineu 
prin doamna Mariana Luciu-Preşedinte, acord având drept obiect colaborarea 
instituţiilor partenere pentru implementarea proiectului de prevenire al 
delicvenţei juvenile în rândul elevilor, ca beneficiari direcţi ai proiectului. 
        În baza acestui acord au fost stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor 
precum şi durata acordului de colaborare.  
        Ulterior, în baza Parteneriatului local pentru prevenirea delicvenţei 

juvenile şi a victimizării elevilor-Educaţie prin puterea exemplului, anexă la 
Acordul de colaborare menţionat, au fost stabilite metodele şi tehnicile de lucru, 
desfăşurarea activităţii modulului şi evaluarea rezultatelor aşteptate. 
       În urma discuţiilor de lucru dintre reprezentanţii instituţiilor implicate׃ 
doamna psiholog Cristina Burcă-inspector de penitenciare, domnul psiholog 
Paul Popa -inspector principal de penitenciare, ambii din cadrul Penitenciarului 
Arad, domnii judecători Mariana Luciu şi Cristian Firca, respectiv domnul 
prof.Teodor Crişan-director al Liceului ,,Mihai Viteazul,, şi domnul prof.Ioan 
Nicodin-director al Grupului Şcolar ,,Sava Brancovici,, au fost stabilite 
activităţile desfăşurate, tematica abordată şi calendarul de lucru. 
       De asemenea, a fost desemnat grupul ţintă, acesta fiind constituit atât din 
elevi care prezintă probleme de comportament în incinta şcolilor participante cât 
şi în afara acestora, a celor care prezintă risc crescut de a deveni victime ale 
infracţiunilor, dar şi elevi care şi-au manifestat interesul de a participa la aceste 
acţiuni. 



       În cadrul acţiunilor derulate a fost cooptat şi un voluntar, dl.I.Dan Raul. 
 
       Conform calendarului de lucru, proiectul a debutat prin proiecţia unui film 

privind experienţele unor 
persoane private de liberate, 
urmate de discuţii cu specialiştii 
departamentului socio-educativ 
din cadrul Penitenciarului Arad, 
psiholog Cristina Burcă şi 
psiholog Paul Popa, activităţi 
derulate la data de 19 aprilie 
2013 la Liceul ,,Mihai Viteazul,, 
respectiv 26 aprilie 2013 la 
Grupul Şcolar ,,Sava 

Brancovici,,. 
        Discuţiile au vizat identificarea aspectelor negative din experienţa unor 
persoane private de liberate, a consecinţelor legale a săvârşirii unor astfel de 
fapte, a consecinţelor viitoare, precum şi a vulnerabilităţilor la care sunt expuşi 
tinerii. 
 
        Etapa a doua a proiectului 
s-a derulat prin organizarea 
vizitelor în penitenciar, 
respectiv prin deplasarea unor 
grupe a câte 14 elevi/serie, la 
data de 22 aprilie 2013, 30 
aprilie 2013, 8 mai 2013 şi 
respectiv 22 mai 2013 însoţiţi 
de profesorii coordonatori 
precum şi de către domnii judecători Mariana Luciu şi Cristian Firca. 
        În acest sens au fost formate câte două grupe de elevi de la fiecare unitate 
de învăţământ participante, care s-au deplasat la Penitenciarul Arad, unde sub 
coordonarea reprezentanţilor Penitenciarului Arad au avut întâlniri cu persoane 
private de libertate urmate de discuţii între aceştia şi grupul de elevi, ocazie în 
care elevi au avut posibilitatea de a interacţiona cu grupul persoanelor lipsite de 
libertate, prin adresarea unor întrebări între aceştia precum şi între elevi şi 
coordonatorii grupului. 
        Discuţiile au vizat consecinţele săvârşirii de infracţiuni, consecinţele 
faptelor comise de participanţii la dezbateri asupra acestora - ca autori, dar şi 
asupra victimelor, a familiei şi a cercului de prieteni. 
        Elevii participanţi au fost interesaţi de viaţa în penitenciar şi consecinţele 
faptelor antisociale prezentate de participanţi. 



 
         Ultima etapă a 
programului s-a derulat la 
sediul Judecătoriei Ineu, 
respectiv 17 mai 2013 şi 7 
iunie 2013, unde au 
participat grupele de elevi 
care au efectuat vizitele la 
penitenciar precum şi la 
proiecţia filmului din prima 
etapă a programului. 

        Această ultimă etapă a avut drept scop conştientizarea elevilor asupra 
consecinţelor comiterii de infracţiuni, atât din punct de vedere juridic cât şi 
social, obţinerea feed-backului la problematica ridicate în primele două etape ale 
proiectului, participanţii manifestându-se activ asupra acestor aspecte. 
        Tot în această etapă, voluntarul I.Dan Raul a prezentat experienţa proprie în 
ceea ce priveşte comiterea unor fapte antisociale, precum şi influenţa negativă a 
anturajului tinerilor, suportul familiei în ceea ce priveşte rezolvarea unor 
probleme cu care se confruntă tinerii, rolul educaţiei în corijarea 
comportamentelor antisociale. 
        În final, specialiştii din cadrul Penitenciarului Arad au aplicat un chestionar 
de evaluare pentru fiecare participant, rezultatele acestora fiind valorificate în 
cadrul programelor propuse a fi desfăşurate în continuare. 
        Participanţilor li s-au acordat diplome de participare din partea conducerii 
Judecătoriei Ineu. 
        Activităţile desfăşurate au fost mediatizate şi în presă, informaţiile asupra 
proiectului fiind difuzate în publicaţiile ,,Glasul Aradului,, şi ,,Informaţia 
Ineuană,,. 
         
 
 


