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                                                 Aprob, 
                                             Chestor de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN 

                                                  Director General 

                                                      Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 

REFERAT  DE  APROBARE  

a proiectului de decizie privind aprobarea Procedurii de lucru pentru acordarea 
recompenselor, pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe 

educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi în 
situaţii de risc 

 
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ______ din _____ 2016 a fost publicat 

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. _________/2016. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 208 din Regulament, în ansamblul procesului de evaluare a 
persoanelor private de libertate aflate în custodia unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor, sistemul de creditare este parte integrantă a instrumentelor-standard de 
evaluare. Promovarea acestuia a avut în vedere faptul că, în recuperarea psihosocială a 
persoanelor care au săvârşit infracţiuni, intervenţia directă asupra factorului motivaţional 
constituie o premisă favorabilă schimbării comportamentale, iar motivaţia extrinsecă susţine 
procesul de internalizare a valorilor sociale şi morale, pe fondul respectării normelor juridice. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4), art. 97 alin. (4), art. 153 alin. 
(3) din Legea nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare, propunerile comisiilor în 
cazul schimbării regimului de executare a pedepselor privative de libertate, a schimbării 
regimului de executare a măsurii educative a internării într-un centru de detenţie şi a liberării 
condiţionate, se fac de către comisii prevăzute de actul normativ care ţin cont şi de rezultatele 
aplicării instrumentelor-standard de evaluare a activităţilor desfăşurate de către deţinuţi sau, 
după caz, persoanele internate, aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor. 

Intrarea în vigoare a noii legislaţii a impus alinierea cadrului normativ şi actualizarea 
procedurilor de lucru curente.  

În prezent, la nivelul întregului sistem penitenciar se aplică, în mod unitar, următoarele 
decizii ale directorului general al ANP:  

- Decizia nr. 535/2013 privind pilotarea Sistemului de creditare adaptat particularităţilor 
minorilor şi caracteristicilor activităţilor din centrele de reeducare, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Decizia nr. 438/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea recompenselor 
pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza 
Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă 
psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc. 

Pentru asigurarea premiselor necesare promovării instrumentelor-standard de evaluare a 
activităţilor desfăşurate de către persoanele private de libertate şi în scopul revizuirii Sistemului 
de creditare, la nivelul aparatului central s-a constituit o comisie alcătuită din reprezentanţii 
structurilor reintegrare socială, siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, prevenirea criminalităţii şi 
terorismului, juridic şi informatică. Membrii acesteia au elaborat proiectul de decizie care 
reglementează utilizarea Sistemului de creditare pentru recompensarea persoanelor aflate în 
custodia sistemului penitenciar.  
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Din proiectul deciziei face parte integrantă Anexa nr. 1 – Procedura de lucru pentru 
acordarea recompenselor, pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe 
educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi în situaţii 
de risc. Procedura se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative. 

Anexa cuprinde Titlul I. Dispoziţii generale şi Titlul II. Procedura de lucru pentru acordarea 
recompenselor. În Titlul II sunt incluse trei capitole, corespunzător aplicării diferenţiate a 
Sistemului de creditare în cazul persoanelor private de libertate din penitenciare, respectiv a 
persoanelor internate în centre de detenţie şi în centre educative.  

Capitolul I. Sistemul de creditare a participării persoanelor private de libertate din 
penitenciare la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, la 
activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc a fost actualizat, prin corelarea prevederilor deja 
existente în Decizia nr. 438/2013, cu prevederile dispuse de art. 98 - Tipurile recompenselor şi 
art. 99 Permisiunea de ieşire din penitenciar ale Legii nr. 254/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi eliminarea tuturor prevederilor care au fost incluse deja în 
proiectul de Regulament. 

A fost separată procedura de lucru specifică centrelor de detenţie în cuprinsul Capitolului 
II - Sistemul de creditare a participării persoanelor internate în centre de detenţie la activităţi şi 
programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, la activităţi lucrative, precum 
şi în situaţii de risc, fiind reformulate consideraţiile generale conform legislaţiei în vigoare. 

Capitolul III - Sistemul de creditare a participării persoanelor internate în centrul educativ 
la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi 
lucrative, precum şi în situaţii de risc, face referire la modul de aplicare a Sistemului de creditare 
pentru persoanele internate în acest tip de instituţie şi se fundamentează pe reglementările deja 
existente, promovate prin Decizia nr. 535/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 

Au fost actualizate toate anexele privind tipurile de recompense acordate persoanelor 
private de libertate conform art. 98 alin. (1), respectiv art. 170 alin. (1) din Legea nr. 254/2013, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sancţiunile prevăzute la art. 101 şi 174 din 
actul normativ invocat. 

 
Proiectul de decizie va fi postat în vederea consultării de către structurile din administraţia 

centrală şi unităţile subordonate, pe Portalul intern ANP. 
După finalizarea activităţilor de mai sus, proiectul va fi depus pentru semnare, respectiv 

transmis pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Având în vedere cele prezentate, vă supunem atenţiei proiectul de decizie privind 

aprobarea Procedurii de lucru pentru acordarea recompenselor, pe baza Sistemului de creditare 
a participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, 
activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc, cu rugămintea de a aproba demersurile anterior 
menţionate. 

 
Cu deosebită consideraţie, 
 
 

Comisar şef de penitenciare Marian STANCOVICI 
Director general adjunct 

 
 

Inspector principal de penitenciare dr. Dan HALCHIN 
Director general adjunct 
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Comisar şef de penitenciare Gabriel ILIE 

Director general adjunct 
 
 

Comisar şef de penitenciare Răzvan COŢOFANĂ 
Director  

Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar 
 
 

Comisar şef de penitenciare Niculae TĂNASE 
Director  

Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii 
 
 

Comisar şef de penitenciare Florin Cătălin NIŢĂ 
Director 

Direcţia Contencios şi Elaborare Acte Normative 
 
 

Comisar şef de penitenciare Tiberiu Firinel UNGUREANU 
Director  

Direcţia Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului 
 
 

Comisar şef de penitenciare Ioana Mihaela MORAR 
Director  

Direcţia Reintegrare Socială 
 


