
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
   

 

 

Reintegrarea foștilor deținuți și a consumatorilor de droguri în societate 

 

Informații generale 

Deși și-au ispășit pedeapsa, persoanelor cu antecedente 

penale li se refuză prea des oportunitatea de reintegrare și 

angajare legitimă, ceea ce i-ar ajuta să se implice în 

activități productive care îmbunătățesc calitatea vieții și le-

ar permite să devină membri activi ai societății. 

Aproximativ 2700 de persoane (inclusiv aproximativ 70 de 

femei) se eliberează anual din închisori și se întorc acasă 

în comunitățile lor. Mii de familii din Republica Moldova 

se luptă cu consecințele politicilor punitive de justiție 

penală, deoarece, odată eliberate, persoanele nu pot fi 

reabilitate adecvat, ceea ce duce la recidivă (aproximativ 

51% conform datelor Administrației Naționale a 

Penitenciarelor). Nu este surprinzător că ratele de angajare 

ale foștilor deținuți sunt de obicei foarte mici.  

Mulți foști deținuți au dificultăți în a găsi un loc de muncă 

stabil și bine plătit, în special imediat după eliberare, 

deoarece le lipsește experiența, studiile, abilitățile 

profesionale; în plus, mulți angajatori refuză să angajeze 

persoane cu antecedente penale. Aceste circumstanțe 

afectează grav stabilitatea unui fost delincvent, deoarece 

șomajul este asociat în mod constant cu ratele ridicate de 

recidivă. 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul proiectului 

Scopul proiectului este de a capacita persoanele (bărbați și femei) 

și tineri care părăsesc locurile de detenție și/sau au fost 

dependenți de droguri - să își dezvolte abilitățile de angajabilitate 

și încrederea în sine, necesare pentru o reintegrare durabilă. 

Descrierea proiectului 

Proiectul ”A doua șansă” este conceput pornind de la 

presupunerea că a ajuta foștii deținuți să își găsească locuri de 

SHARE – A doua șansă.  



 
  

 

dezvoltare personală pentru a le permite să intre sau să 

reintre pe piața forței de muncă. 

Rezultat 2 –  50% dintre persoane ( 35 bărbați, 15 femei) 

și tineri care au beneficiat de programul SHARE  vor  

beneficia de job-uri de tranziție pentru o perioadă de 3 luni. 

Rezultat 3 – 20% dintre persoane (10 bărbați și 10 femei) 

și tinerii trecuți prin job-urile de tranziție, vor avea un loc 

de muncă permanent pentru o perioadă mai mare de 6 luni.  

Proiectul ”SHARE – A doua șansă” aplică o abordare 

intersectorială intervențiilor sale, contribuind la mai multe 

ODD-uri. În primul rând, proiectul își propune să 

contribuie la reducerea inegalităților (SDG10). Prin 

intermediul serviciilor proiectului, persoanele vulnerabile 

pot obține acces egal la educație și formare profesională, 

dobândind cunoștințe și competențe (SDG4), sporind 

ocuparea forței de muncă și oferind locuri de muncă 

decente pentru toate femeile și toți bărbații (SDG8) și, de 

asemenea, consolidând responsabilizarea femeilor, oferind 

femeilor drepturi egale și oportunități de sustenabilitate 

economică (SDG5), precum și consolidând prevenirea și 

tratamentul abuzului de substanțe, inclusiv abuzul de 

narcotice și consumul dăunător al alcoolului (SDG3). 

Acțiunile proiectului îmbrățișează viziunea Agendei 2030 

privind dezvoltarea durabilă, în care locurile de muncă 

decente și oportunitățile de angajare pentru toți, mijloacele 

de trai, sănătatea și bunăstarea oamenilor sunt abordate nu 

separat, ci ca un tot întreg. 
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muncă – în special în perioada imediat după eliberare – va 

duce în cele din urmă la o scădere a recidivei. Pe termen 

scurt, programul va crește direct rata de angajare prin 

oferirea locurilor de muncă de tranziție. Pe termen lung, 

experiența job-urilor de tranziție vine să ajute beneficiarii să-

și dezvolte competențele profesionale și abilitățile „soft”, 

cum ar fi punctualitatea și capacitatea de a lucra în echipă, 

dar și pentru a-și completa CV-ul — fapt care îi va ajuta să 

obțină și să păstreze un loc de muncă permanent. 

 

INFORMAȚII DE BAZĂ: 

 

Perioada de implementare: 2021 – 2022 

Partenerul privat: SRL Bertam Grup 

Bugetul: 69 906 EUR 

 

Abordarea proiectului 

 

Următoarele trei rezultate, cu efect de consolidare 

reciprocă, asigură implementarea cu succes a proiectului: 

Rezultat 1 – 100 de persoane (80 bărbați, 20 femei) și 

tineri care părăsesc locurile de detenție și/sau au fost 

dependenți de droguri vor beneficia de un program de 

pregătire pentru angajare și un program de mentorat pentru 


