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REFERAT DE  APROBARE  

a proiectului de decizie privind aprobarea Instrumentului de evaluare a persoanelor 
internate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

 
 
Faţă de persoana care a săvârşit infracţiuni în stare de minoritate, legea penală prevede 

că se pot lua măsuri educative. Prin executarea măsurilor educative privative de libertate, se 
urmăreşte reintegrarea în societate a persoanelor internate şi responsabilizarea acestora, în 
vederea asumării propriilor acţiuni şi a prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni. Activităţile 
desfăşurate cu persoanele internate urmăresc asigurarea protecţiei şi asistenţei în plan social, 
educativ, profesional, psihologic, medical şi fizic. 

În contextul intervenţiei recuperative adresate minorilor şi tinerilor custodiaţi în unităţile 
penitenciare subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, procesul evaluativ are o 
semnificaţie aparte. Luând în considerare prevederile legale în vigoare, cunoaşterea, evaluarea 
şi stabilirea gradului de vulnerabilitate al persoanei internate, în raport cu diferiţi factori (interni 
sau externi, stabili sau variabili etc.) condiţionează planificarea şi desfăşurarea intervenţiei şi 
reprezintă primul pas din ansamblul complex de acţiuni recuperative, destinate tânărului 
delincvent. Consecutiv acestora, se detaşează monitorizarea şi evaluarea permanentă a 
persoanei private de libertate, în vederea gestionării adecvate a situaţiilor curente în care 
aceasta se regăseşte, zi de zi şi prevenirea situaţiilor de criză. În demersul iniţial, de evaluare a 
riscului şi posibilităţilor individuale de dezvoltare, se creează totodată premisele de identificare a 
nevoilor şi compensare/ameliorare a lor, întregul proces recuperativ construindu-se în jurul a 
două puncte nodale: nevoi şi resurse. 

În conformitate cu prevederile art. 153 alin. (3) şi art. 180 alin. (5) din Legea 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, 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. 

Pentru a răspunde nevoii de promovare a unui instrument valid şi eficient de evaluare, 
adaptat particularităţilor de vârstă şi comportamentale a persoanelor internate, Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor a valorificat oportunitatea cooperării cu sistemul corecţional 
norvegian. Consecutiv acestei colaborări, în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităţii 
Penitenciarului pentru minori şi tineri Bacău de a respecta instrumentele internaţionale relevante 
privind drepturile omului” accesat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, a fost 
dezvoltat Instrumentul de evaluare a persoanelor internate în unităţile subordonate 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, corespunzător activităţii 2.1. „Dezvoltarea unui 
instrument de evaluare a riscului de recidivă pentru minorii şi tinerii lipsiţi de libertate”.  
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În grupul de lucru responsabil cu elaborarea Instrumentului au fost implicaţi specialişti din 
sistemul penitenciar, precum şi doi experţi universitari, cu experienţă relevantă în domeniul 
evaluării minorilor şi a tinerilor şi, în special, a delincvenţilor juvenili. Activitatea grupului de lucru 
a beneficiat de consultanţă din partea partenerilor norvegieni, trei experţi din cadrul sistemului 
corecţional norvegian participând la realizarea Instrumentului. 

În cursul anului 2015 a fost parcursă etapa de pilotare a componentei de evaluare iniţială, 
în primul trimestru al anului 2016 reluându-se procesul evaluativ, pentru pilotarea componentei 
de evaluare periodică. Completarea fişelor de cotare pentru cele două inventare de factori s-a 
realizat în format electronic, prin intermediul unui program informatic dezvoltat la nivelul 
Centrului Educativ Târgu Ocna şi accesibil pentru utilizare întregului personal responsabil din 
unităţile penitenciare subordonate. Pentru instruirea corespunzătoare a personalului de 
specialitate, în luna noiembrie 2015, s-a desfăşurat o activitate de pregătire cu privire la 
utilizarea Instrumentului, la care au participat 15 educatori, psihologi şi asistenţi sociali din 
centrele educative, centrele de detenţie şi penitenciarele în care funcţionează secţii speciale 
pentru continuarea executării măsurii educative privative de libertate.  

 
Având în vedere cele prezentate, precum şi etapele deja parcurse, vă supunem atenţiei 

proiectul de decizie privind aprobarea Instrumentului de evaluare a persoanelor internate în 
unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu rugămintea de a aproba 
promovarea acestuia. 

 


