
 
 

D E C I Z I A 
 

Nr. _________ din _______ 2016 
 

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

 
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; 

Având în vedere prevederile art. 296 din 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; 

În temeiul dispoziţiilor art. __________ din Hotărârea Guvernului nr. __________/2016 
privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, 

  
Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta  

 
 
 

D E C I Z I E 
 
 
ART. 1   
Începând cu data prezentei decizii se aprobă utilizarea Instrumentului de evaluare a 

persoanelor internate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, denumit în 
continuare Instrument, prevăzut în Anexa 1 la prezenta decizie.  

 
ART. 2  
(1) Instrumentul a fost conceput pentru evaluarea minorilor şi a tinerilor care execută o 

măsură educativă privativă de libertate, fiind fundamentat de principiile managementului de caz. 
(2) Aplicarea Instrumentului contribuie la identificarea nevoilor şi resurselor persoanelor 

internate în unităţile penitenciare subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, furnizând 
informaţii utile pentru individualizarea aplicării măsurilor educative privative de libertate. 

 
ART. 3  
(1) Instrumentul se aplică în centrele educative, centrele de detenţie şi penitenciarele în care 

funcţionează secţii speciale pentru continuarea executării măsurii educative privative de libertate. 
(2) Aplicarea Instrumentului se realizează prin intermediul unui program informatic special 

destinat, cu respectarea indicaţiilor specifice de lucru incluse în Manualul de instrucţiuni privind 
aplicarea Instrumentului de evaluare a minorilor şi tinerilor, prevăzut în Anexa 2 la prezenta decizie. 

 
ART. 4  
Până la data de 31 decembrie 2016, urmează să fie finalizată validarea ştiinţifică a 

Instrumentului şi, după caz, actualizată forma prevăzută în Anexa 1.  
 
 
 



 
 
ART. 5 
Anexele 1 şi 2 sunt parte integrantă a prezentei decizii. 
 
ART. 6 
Directorii unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor duc la îndeplinire 

prevederile prezentei decizii. 
 
ART. 7 
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice alte dispoziţii contrare se abrogă. 

 
 

Chestor de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN 
Director general 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
 
 

Comisar şef de penitenciare Marian STANCOVICI 
Director general adjunct 

 
 

Inspector principal de penitenciare dr. Dan HALCHIN 
Director general adjunct 

 
 

Comisar şef de penitenciare Gabriel ILIE 
Director general adjunct 

 
 

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 Ioana Mihaela MORAR 
Director  

Direcţia Reintegrare Socială 
 

 



ANEXA 1 la decizia nr. __________/2016 
 

 
Instrumentul de evaluare a persoanelor internate în unităţile subordonate Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor 
 

Partea I 

 
Evaluare iniţială 

Date generale de identificare 
Unitatea ________________ 
Nume şi prenume _______________                                 Data aplicării _____________ 
Data naşterii _____________                                             Numele evaluatorului________________                                                       
Vârsta: ___ 
Genul:     M        F    
Număr de clase absolvite _____________ 
Infracţiunea ________________________ 
Durata măsurii educative: _____________             
Apartenenţa etnică ___________________ 
Apartenenţa religioasă ________________ 

 

A. INVENTAR FACTORI DE VULNERABILITATE/RISC/NEVOI 

 
RI. INFRACŢIUNEA ACTUALĂ 
1. Infracţiunea capitală/principală  

a) Infracţiune contra siguranţei statului 5 

b) Infracţiune contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii 5 

c) Infracţiune contra libertăţii persoanei 3 

d) Infracţiune contra patrimoniului 1 

e) Infracţiune privitoare la viaţa sexuală 5 

f)    Infracţiune economică 3 

g) Infracţiuni legate de droguri 3 

h) Alte infracţiuni 1 

  Scor  

2. Natura şi modalitatea săvârşirii infracţiunii  

a) Exercitare de violenţă/constrângere 3 

b) Exercitarea unei violenţe exagerate 5 

c) Înşelăciune, manipulare 1 

d) Comportament de urmărire, obsesiv 3 

e) Ritualuri, bizarerii comportamentale 3 

f)    Încălcarea proprietăţii, incendiere 3 

g) Planificarea faptei 5 

h) Elemente sexuale 5 

i)   Altele ________________________________ 1 

Scor  

3. Circumstanţe favorizante/agravante în săvârşirea infracţiunii  

a) Fapta a fost săvârşită în grup 3 

b) Fapta a fost săvârşită pe fondul consumului de alcool 3 

c) Fapta a fost săvârşită pe fondul consumului de droguri 5 

d) Fapta a fost săvârşită pe timp de noapte 1 

e) Victimă vulnerabilă (ex.: copil, vârstnic, bolnav mintal) 5 

f)    Victime multiple 5 

g) Apartenenţa la grup infracţional organizat 5 

h) Infracţiunea actuală face parte dintr-un model infracţional stabilizat 3 

i)   Infracţiunea actuală prezintă un grad sporit de periculozitate comparativ cu 
cele săvârşite anterior 

3 

Scor   

Scor total RI.   



RII. ISTORICUL INFRACŢIONAL 
1. Aspecte relevante privind istoricul infracţional  

2. Tipul antecedentelor penale  

a) Stagiu de formare civică 1 

b) Supravegherea de către Probaţiune 1 

c) Consemnarea la sfârşit de săptămână 1 

d) Asistarea zilnică 3 

e) Amenda penală (în cazul persoanelor majore) 1 

f)    Antecedente penale privative de libertate 5 

Scor   

Scor total RII.   

RIII. ATITUDINEA  
1. Atitudinea faţă de infracţiunea săvârşită                                    

a) Neasumarea responsabilităţii pentru faptele săvârşite 3 

b) Neînţelegerea motivelor pentru care i-a fost aplicată măsura  privativă de 
libertate 

5 

c) Lipsa compasiunii faţă de victimă 5 

d) Consideră că a primit o condamnare mult prea aspră pentru fapta comisă 1 

e) Se consideră nevinovat pentru fapta comisă 3 

f)    Îşi justifică infracţiunea ca pe o modalitate de rezolvare a anumitor 
probleme 

1 

Scor   

2. Atitudinea faţă de respectarea legilor, a regulilor şi a normelor sociale  

a) Tolerarea comportamentelor şi faptelor antisociale 1 

b) Insensibilitatea faţă de suferinţa altor persoane 3 

c) Neconştientizarea necesităţii de a respecta drepturile celorlalţi 3 

d) Respingerea autorităţii 3 

Scor   

 Scor total RIII.   

RIV. INSTRUIREA ŞCOLARĂ, VOCAŢIONALĂ ŞI INTEGRAREA PROFESIONALĂ 
1. Tipul şi nivelul studiilor  

a) Analfabet  5 

b) Nivel primar 3 

c) Nivel gimnazial 1 

d) Şcolarizat în instituţii de învăţământ special 1 

Scor   

2. Probleme de şcolarizare  

a) Absenţe nemotivate 1 

b) Corigenţe                                                                                                                               1 

c) Media scăzută la purtare                                                                                                                                      3 

d) Repetenţie                                                                                                                                   1 

e) Exmatriculări                                                                                                             5 

f)    Abandon şcolar/Nefrecventarea şcolii 5 

Scor   

3. Dificultăţi în procesul de instruire şcolară  

a) Dificultăţi de scris, citit, socotit 1 

a) 1-2 antecedente penale înregistrate în stare de minorat 3 

b) 3 sau mai multe antecedente penale înregistrate în stare de minorat 5 

c) Săvârşirea primei infracţiuni înainte de împlinirea vârstei de 16 ani 3 

d) Figurează cu încălcarea liberării condiţionate 3 

e) Figurează cu revocarea măsurilor educative neprivative de libertate 3 

f)    A săvârşit infracţiuni pe timpul executării unei măsuri educative 
neprivative de libertate 

3 

g) A săvârşit infracţiuni pe timpul executării unei măsuri educative privative 
de libertate 

5 

h) Este cunoscut cu tentativă de evadare/evadare 5 

i)    Este cunoscut cu atac cadre/ameninţări a siguranţei locului de deţinere 5 

Scor  



b) Dificultăţi de învăţare 1 

c) Dificultăţi de integrare în colectivul şcolar 3 

d) Dezinteres pentru activităţi educative şi de instruire şcolară 5 

Scor   

4. Dificultăţi de integrare profesională  

a) Inapt de muncă 1 

b) Refuză desfăşurarea de activităţi lucrative 5 

c) Lipsa calificării profesionale 1 

d) Dezinteres pentru participarea la activităţi de formare profesională 5 

Scor   

 Scor total RIV.   

RV. CONDIŢIILE DE VIAŢĂ 
1. Forma de locuire  

a) Centre de plasament/familie de plasament/locuinţă socială 3 

b)  Necunoscut/instabil/a locuit la cunoştinţe, prieteni 3 

c) Fără locuinţă/pe stradă 5 

Scor   

2. Condiţii neadecvate de locuit  

a) Supraaglomerare 1 

b) Absenţa utilităţilor 3 

c) Amplasarea locuinţei într-o zona cu infracţionalitate crescută 3 

d) Amplasarea locuinţei într-o zona izolată 1 

Scor   

Scor total RV.   

RVI. SITUAŢIA FINANCIARĂ 
1. Situaţia financiară/veniturile familiei  

a) Familia are venituri ocazionale 1 

b) Familia beneficiază de ajutor social/alte forme de protecţie socială 3 

c) Fără venituri 5 

Scor   

2. Modalităţi de cheltuire a veniturilor  

a) Droguri 5 

b) Jocuri de noroc 5 

         c)  Consum de alcool 5 

         d)  Activităţi excesive în reţeaua Internet, servicii de telefonie 3 

         e) Tendinţa de a achiziţiona produse, bunuri şi servicii prea scumpe raportat 
la veniturile proprii 

3 

         f)   Alte comportamente compulsive 3 

Scor   

Scor total  RVI.    

RVII. RELAŢIILE INTRAFAMILIALE 
1. Tipul familiei de origine  

a) Familie monoparentală 3 

b) Uniune consensuală 1 

c) Familie reorganizată 1 

d) Părinţi prea tineri (deveniţi părinţi la mai puţin de 18 ani) 3 

e) Fără familie/instituţionalizat 5 

f)    Alte tipuri de familie (adoptivă, de plasament etc.) 1 

Scor   

 2. Modalitatea de exercitare a funcţiilor parentale în familia de origine  

a) Neglijare/indiferenţă/pasivitate 3 

b) Abuzivă/punitivă 5 

c) Abandon 5 

Scor   

 3. Disfuncţii în familia de origine (climatul anterior arestării)  

a) Relaţii distante 1 

b) Relaţii tensionate 3 

c) Relaţii slabe/intermitente 1 



d) Violenţă psihică/emoţională (autor/victimă) 3 

e) Violenţă fizică (autor/victimă) 5 

f)    Abuz sexual (autor/victimă) 5 

g) Exploatare prin munca, sexuală etc.  5 

h) Alte forme de abuz 3 

Scor   

4. Climat familial de risc  

a) Marginalizare socială (apartenenţa la grupări religioase 
deviante/extremiste, etnii, izolare socială etc.) 

5 

b) Consum de alcool în familie 3 

c) Consum de droguri în familie 5 

d) Alte comportamente adictive în familie (consum de medicamente, fumat 
etc.) 

1 

e) Prezenţa unor probleme de sănătate grave/dizabilităţi la unul sau mai 
mulţi membri ai familiei 

3 

f)    Antecedente penale în familie 5 

g) Absenţa îndelungată a unuia sau ambilor părinţi (cel puţin 6 luni) 3 

Scor   

5. Disfuncţii în relaţia cu partenerul de viaţă actual  

a) Relaţii tensionate/separare 3 

b) Violenţă domestică 5 

c) Neglijarea/abuzul copiilor 5 

Scor   

 Scor RVII.   

RVIII. STILUL DE VIAŢĂ ŞI ANTURAJUL 
1. Caracteristici ale sistemului de relaţii sociale                                                                                                                                                                          

a) Reţea săracă de relaţii sociale (izolat social) 1 

b) Lipsa de suport social 3 

c) Anturaj infracţional 5 

Scor   

2. Comportamente disfuncţionale prezente în relaţiile sociale  

a) Uşor influenţabil/comportamente de dependenţă faţă de ceilalţi 1 

b) Comportament de persecutare/de hărţuire/manipulativ 3 

c) Comportamente riscante (căutare de senzaţii tari) 1 

d) Comportament sexual deviant (gerontofilia, pedofilia, zoofilia etc.) 5 

e) Afilieri la grupări deviante/extremiste 5 

Scor   

 Scor total RVIII.   

RIX. CONSUMUL/DEPENDENŢA DE SUBSTANŢE 
1. Dependenţa de substanţe psihoactive  

a) Nicotină 1 

b) Alcool 5 

c) Etnobotanice 5 

d) Solvenţi 5 

e) Halucinogene (heroina, cocaina, Ecstazy, LSD) 5 

f)   Amfetamine 5 

g) Barbiturice 5 

h) Cannabis 5 

i)    Steroizi 5 

j)    Medicamente 5 

k) Altele ___________________________ 3 

Scor   

2. Probleme asociate consumului de droguri  

a) Probleme de sănătate 3 

b) Probleme socioprofesionale (în familie, şcoala,la locul de muncă, în 
comunitate etc.) 

3 

c) Internări în centre de dezintoxicare 3 

d) Recăderi după tratamentul de dezintoxicare 5 



e) A desfăşurat activitatea legate de  producerea, procurarea, traficarea 
drogurilor 

5 

f)    Neasumarea/neconştientizarea problemelor asociate consumului de 
substanţe 

3 

g) Lipsa motivaţiei de recuperare 5 

Scor   

Scor total RIX.   

RX. ASPECTE PRIVIND SĂNĂTATEA FIZICĂ ŞI MENTALĂ  
1. Prezenţa unor afecţiuni fizice  

a) Prezenţa unor dizabilităţi (senzoriale, fizice sau dizabilităţi mixte)  3 

b) Boli cronice (hepatită, cancer etc.) 3 

c) Cu tratament sub supraveghere 1 

d) Spitalizări în antecedente 1 

Scor   

2. Prezenţa unor afecţiuni psihiatrice  

a) Diagnostic psihiatric confirmat 3 

b) Cu tratament psihiatric  5 

c) Internări anterioare în instituţii de psihiatrie 5 

Scor   

3. Condiţii favorizante pentru dezvoltarea unor afecţiuni psihice  

a) Prezenţa unor dizabilităţi (mentale, epilepsie, mixte) 3 

b) Antecedente psihice/psihiatrice în familie 3 

c) Evenimente şi experienţe deosebite negative/traume în dezvoltarea 
personală 

3 

d) Diminuarea abilitatilor de reflectie 3 

e) Dezorientarea/dezorganizarea temporo-spaţială 3 

Scor   

4. Prezenţa unor stări de disconfort psihic  

a) Sentimente de inutilitate/stimă de sine scăzută  1 

b) Sentimente de culpă excesivă   1 

c) Trăiri anxioase (frică, angoasă) 1 

d) Sentiment de abandon 1 

e) Absenţa sensului în viaţă 3 

f)    Ideaţie suicidară 3 

g) Tulburări de somn 3 

h) Existenţa unor automutilări 5 

i)    Tentative de suicid 5 

Scor   

5. Comportamente heteroagresive  

a) Distrugere de bunuri 1 

b) Tendinţe şi comportamente agresive faţă de animale 3 

c) Tendinţe şi comportamente agresive faţă de alte persoane 5 

d) Incapacitatea de a-şi controla impulsurile sexuale 5 

e) Incapacitatea de a-şi controla stările de furie 5 

Scor   

Scor total  RX.   

SCOR TOTAL INVENTAR FACTORI DE RISC   

RXI. (Se utilizează în cazul tinerilor pentru care  instanţa a dispus continuarea executării măsurii educative 

în penitenciar la sesizarea locului de deţinere) 
Scorul obţinut se adăugă scorului total obţinut la secţiunile RI-RX  
1. Numărul sancţiunilor aplicate  

a) Cel mult 6 1 

b) Mai mult de 6 3 

Scor   

2. Tipul abaterilor săvârşite  

a) Nerespectarea R.O.I. 1 

b) Procurarea, confecţionarea, deţinerea sau utilizarea unor obiecte interzise 
(arme, bani, telefoane, materiale explozive) 

5 



c) Producerea, deţinerea, comercializarea sau consumul de substanţe 5 

d) Lovire deţinuţi 5 

e) Distrugere 3 

f)    Automutilări 5 

g) Atitudine necuviincioasă faţă de cadre 5 

Scor   

3. Implicarea în producerea unor evenimente negative deosebit de grave  

a) Evadare/tentativă de evadare 5 

b) Atac cadre 5 

c) Revoltă/instigare la revoltă 5 

d) Luare de ostateci 5 

e) Incendiere 5 

Scor   

 

B. INVENTAR FACTORI DE PROTECŢIE 

 
FPI. INFRACŢIUNEA ACTUALĂ  
Natura şi modalitatea săvârşirii infracţiunii  

a)  Faptă fără violenţă 3 

b)  Comportament reparatoriu consecutiv comiterii infracţiunii 5 

c)  Faptă neintenţionată 1 

Scor   
Scor total FPI.    

FPII. ISTORICUL INFRACŢIONAL  
Aspecte relevante privind istoricul infracţional  

Scor total FPII.   
FPIII. ATITUDINEA  
1. Atitudinea faţă de infracţiunea săvârşită  

a) Asumarea responsabilităţii pentru faptele săvârşite 5 

b) Înţelege motivele pentru care i-a fost aplicată măsura  privativă de 
libertate 

3 

c) Manifestă compasiune faţă de victimă 5 

d) Se simte vinovat pentru fapta comisă 3 

e) Este capabil să vorbească despre fapta comisă 3 

Scor   
2. Atitudinea faţă de respectarea legilor, a regulilor şi a normelor sociale  

a) Este conştient de importanţa respectării drepturilor celorlalţi 3 

b) Acceptarea autorităţii 5 

c) Este încrezător in posibilităţile proprii de recuperare sociala 5 

Scor   
 Scor total FPIII.   

FPIV. INSTRUIREA ŞCOLARĂ, VOCAŢIONALĂ ŞI INTEGRAREA PROFESIONALĂ 
1. Tipul şi nivelul studiilor  

a) Nivel de şcolarizare conform vârstei 5 

b) Nivel liceal 5 

c) Nivel postliceal/universitar/postuniversitar 5 

d) Absolvirea unei ș coli vocaţionale/profesionale 5 
Scor  

2. Domenii de interes  

a) Activităţi desfăşurate în exterior, în spaţii deschise/agricultură 3 
b) Activităţi sportive 3 
c) Activităţi domestice (gătit , spălat etc.) 3 

a) Fără antecedente penale 5 

b) Săvârşirea primei infracţiuni după vârsta de 16 ani 3 

c) Fără încălcări ale liberării condiţionate 1 

Scor   



d) Mecanice (reparaţii maşini, mecanisme) 3 
e) Construcţii (zidărie, tâmplărie, instalaţii sanitare) 3 
f) Numerice, de calcul 3 
g) Ştiinţifice (istorie, geografie, botanică, astronomie etc.) 3 
h) Interes pentru afaceri, spirit antreprenorial 3 
i) Artistice 3 
j) Literare 3 
k) Muzicale 3 
l) Servicii sociale (interesat în sprijinirea persoanelor aflate în dificultate) 3 
m) Muncă de birou/bibliotecă/informatică/calculatoare 3 

Scor   
3. Aptitudini şi abilităţi manifestate într-un anumit domeniu de activitate  

a) Capacitate de reflecţie (gândire, analiza, planificare) 3 
b) Aptitudini verbale/de comunicare 5 
c) Aptitudini tehnico-ştiinţifice 3 
d) Orientare temporo-spaţială 3 
e) Aptitudini fizice/sportive 3 
f) Aptitudini de relaţionare (cooperare, rezolvarea conflictelor, sprijin pentru 

persoanele aflate în dificultate) 
5 

g) Abilităţi manuale 3 
h) Aptitudini artistice 3 

Scor   
4. Integrarea profesională  

a) A urmat, până la data arestării, activităţi de formare profesională (iniţiere, 
calificare, recalificare, perfecţionare) 

5 

b) Are experienţa în câmpul muncii anterior arestării 5 
c) Disponibilitatea de a participa la activităţi lucrative 5 
d) Disponibilitatea de a participa la activităţi de formare profesională 5 

Scor   
 Scor total FPIV.   

 FPV. CONDIŢIILE DE VIAŢĂ 
Forma şi condiţiile de locuire  

a) Locuieşte cu familia 3 

b) Domiciliu stabil 3 

c) Locuinţă proprietate personală/a familiei 1 

d) Condiţii adecvate (existenț a utilităţilor) 3 

e) Accesul la servicii (medicale, educative, de informare etc. ) 3 
Scor   

Scor total FPV.   
FPVI. SITUAŢIA FINANCIARĂ 
Situaţia financiară/veniturile familiei  

a) Familia are venituri constante şi suficiente pentru un trai decent 5 

b) A contribuit la veniturile familiei prin desfăşurarea de activităţi lucrative legale 3 

c) Dispune de capacitatea de a-şi gestiona bugetul 5 

Scor   
Scor total FPVI.   

RVII. RELAŢIILE INTRAFAMILIALE  

1. Aspecte pozitive privind familia de origine  

a) Familie legal constituită 3 

b) Relaţii armonioase în cadrul familiei 5 

c) Sprijin constant între membrii familiei 5 

d) Disponibilitatea familiei de a menţine legătura pe perioada detenţiei 5 

e) Stare generală de sănătate bună în familie 3 

f)    Părinţi bine integraţi socioprofesional 5 
Scor   

2. Modalitatea de exercitare a funcţiilor parentale în familia de origine 



a) Părinţi interesaţi de educaţia şi dezvoltarea copiilor 5 

b) Părinţi capabili să fixeze limite şi reguli în comportamentul copiilor 3 

c) Părinţi capabili să negocieze cu copiii 3 

d) Echitate şi responsabilitate în exercitarea rolurilor în familie 3 

Scor   
3. Aspecte pozitive în relaţia cu partenerul de viaţă actual  

a) Capacitatea de a se angaja într-o relaţie stabilă 3 

b) Relaţii armonioase în cuplu 5 

c) Preocupat de creşterea şi îngrijirea copiilor 5 

Scor   
Scor total FPVII.   

FPVIII. STILUL DE VIAŢĂ ŞI ANTURAJUL 
Caracteristici ale sistemului de relaţii sociale                                                                                                                                                                              

a) Relaţii sociale stabile 3 

b) Sprijin în rezolvarea problemelor personale 5 

c) Modele pozitive în reţeaua de suport 5 

d) Apartenenţă şi participare la viaţa comunităţii (cu care împărtăşeşte valori, 
norme, tradiţii, sărbători etc.) 

3 

Scor   
Scor total FPVIII.   

RIX. CONSUMUL DE SUBSTANŢE 
Aspecte pozitive privind consumul de substanţe  

a) Absenţa comportamentelor adictive (alcool, droguri, medicamente) 5 

b) Nefumător 3 

c) Urmează tratament pentru dezintoxicare 3 

d) Conştientizează efectele negative ale consumului de substanţe  5 

e) Disponibilitate de a participa la activităţi şi programe orientate spre prevenirea 
şi combaterea consumului de droguri 

5 

f)    Nu a desfăşurat activităţi legate de producerea, procurarea şi traficarea 
drogurilor. 

3 

Scor   
Scor total FPIX.   

FPX. ASPECTE PRIVIND SĂNĂTATEA FIZICĂ ŞI MENTALĂ 
1. Aspecte privind sănătatea fizică  

a) Absenţa dizabilităţilor  5 

b) Absenţa bolilor cronice 3 

c) Stare de sănătate fizică bună 5 

Scor   
2. Aspecte privind sănătatea psihică  

a) Fără antecedente psihiatrice 5 

b) Fără evenimente traumatice anterioare 3 

c) Stimă de sine bună 3 

d) Strategii bune de a face faţă dificultăţilor (umor, vorbeşte cu alte persoane, 
cere ajutor etc.) 

5 

e) Preocupări spirituale (religioase, culturale etc.) 3 

f)    Ataşament/grijă faţă de plante şi/sau animale 3 

g) Absenţa comportamentelor hetero/autoagresive (capacitate de control a furiei 
şi gestionarea agresivităţii) 

5 

h) Capacitatea de a-şi controla impulsurile sexuale 5 

i)    Disponibilitate de participare la programe şi activităţi de recuperare 5 
Scor   

Scor total FPX.   

SCOR TOTAL INVENTAR FACTORI DE PROTECŢIE   



 
Partea a II-a  

 
Evaluare periodică 

Date generale de identificare 
                                                                                             
Unitatea ________________ 
Nume şi prenume _______________                                 Data aplicării _____________ 
Data naşterii _____________                                             Numele evaluatorului________________                                                       
Vârsta: ___ 
Genul:     M        F    
Număr de clase absolvite _____________ 
Infracţiunea ________________________ 
Durata măsurii educative: _____________             
Apartenenţa etnică ___________________ 
Apartenenţa religioasă ________________ 
 

A. INVENTAR FACTORI DE VULNERABILITATE/RISC/NEVOI 

 
RI. TRASEUL EXECUTIONAL 
1. Aspecte privind situaţia juridică  

2. Sancţiuni disciplinare aplicate  

a) Cel mult 3 3 

b) Mai mult de 3 5 
După caz, specificaţi numărul de credite pierdute prin sancţionare________                                                                                                                                                                                       

Scor  
 

3. Tipul abaterilor săvârşite  

a) Nerespectarea R.O.I. 1 

b) Procurarea, confecţionarea, deţinerea sau utilizarea unor obiecte interzise 
(arme, bani, telefoane, materiale explozive) 

5 

c) Producerea, deţinerea, comercializarea sau consumul de substanţe 5 

d) Lovire deţinuţi 5 

e) Distrugere 3 

f)    Automutilări 5 

g) Atitudine necuviincioasă faţă de cadre 5 

Scor   

4. Implicarea în producerea unor evenimente negative deosebit de grave  

a) Evadare/tentativă de evadare 5 

b) Atac cadre 5 

c) Revoltă/instigare la revoltă 5 

d) Luare de ostateci 5 

e) Incendiere 5 

Scor   

Scor total RI.   

RII. ATITUDINEA  
1. Atitudinea faţă de infracţiunea săvârşită  

a) Neasumarea responsabilităţii pentru faptele săvârşite 3 

b) Neînţelegerea motivelor pentru care i-a fost aplicată măsura  privativă de 
libertate 

5 

c) Lipsa compasiunii faţă de victimă 5 

d) Consideră că a primit o condamnare mult prea aspră pentru fapta comisă 1 

e) Se considera nevinovat pentru fapta comisă 3 

f)    Îşi justifică infracţiunea ca pe o modalitate de rezolvare a anumitor 
probleme 

1 

a) Este urmărit penal sau cercetat în alte dosare 3 

b) A primit  o altă măsură privativă de libertate, mai severă, în perioada 
analizată 

5 

Scor   



Scor   

2. Atitudinea faţă de respectarea legilor, a regulilor şi a normelor sociale  

a) Tolerarea comportamentelor şi faptelor antisociale 1 

b) Insensibilitatea faţă de suferinţa altor persoane 3 

c) Neconştientizarea necesităţii de a respecta drepturile celorlalţi 3 

d) Respingerea autorităţii 3 

Scor   

 Scor total RII.   

RIII. INSTRUIREA ŞCOLARĂ, VOCAŢIONALĂ ŞI INTEGRAREA PROFESIONALĂ 
1. Probleme de şcolarizare pe perioada detenţiei  

a) Absenţe nemotivate 1 

b) Corigenţe                                                                                                                               3 

c) Media scăzută la purtare                                                                                                                                      3 

d) Repetenţie                                                                                                                                   3 

e) Exmatriculări                                                                                                             5 

f)    Abandon şcolar/refuz de participare 5 

g) Nicio clasă absolvită 3 

Scor   

2. Dificultăţi în procesul de instruire şcolară, pe timpul internării  

a) Dificultăţi de scris, citit, socotit 1 

b) Dificultăţi de învăţare 1 

c) Dificultăţi de integrare în colectivul şcolar 3 

d) Dezinteres pentru activităţi educative şi de instruire şcolară 5 

Scor   

3. Dificultăţi de integrare profesională  

a) Refuzul desfăşurării unor activităţi lucrative 5 

b) Dezinteresul/refuzul privind participarea la activităţi de formare 
profesională 

5 

Scor   

 Scor total RIII.   

RIV. SITUAŢIA FAMILIALĂ 
Elemente noi de vulnerabilitate în situaţia familială  

a) Deteriorarea condiţiilor de locuit ale familiei  1 

b) Agravarea situaţiei financiare a familiei 1 

c) Deteriorarea relaţiilor cu familia/intrafamiliale  3 

d) Legături sporadice cu familia 3 

e) Absenţa legăturilor cu familia 5 

f)    Deteriorarea relaţiilor cu partenerul de viaţă actual 3 

g) Manifestă dezinteres faţă de copii 3 

Scor   

Scor total  RIV.   

RV. STILUL DE VIAŢĂ ŞI ANTURAJUL 
Caracteristici ale sistemului de relaţii sociale  

a) Întreruperea relaţiilor cu prietenii din exterior pe timpul detenţiei 1 

b) Comportament de izolare faţă de colectiv 1 

c) Comportament neadecvat faţă de colectiv (de persecutare, de hărţuire, 
manipulativ, violent) 

5 

d) Comportament neadecvat faţă de cadre 5 

e) Uşor influenţabil/comportamente de dependenţă faţă de ceilalţi 1 

f)    Comportament sexual deviant (victimă/agresor - declarativ) 5 

Scor   

Scor total RV.   

RVI. CONSUMUL DE SUBSTANŢE 
Probleme asociate consumului de droguri  

a) Suspiciuni privind consumul de substanţe 5 

b) A desfăşurat activităţi legate de  producerea, procurarea, traficarea 
drogurilor 

5 

c) Neasumarea/neconştientizarea problemelor asociate consumului de 3 



substanţe 

d) Lipsa motivaţiei de recuperare 3 

e) Refuzul/abandonul activităţilor şi programelor de recuperare 5 

Scor   

Scor total RVI.   

RVII. ASPECTE PRIVIND SĂNĂTATEA FIZICĂ ŞI MENTALĂ 
1. Prezenţa unor afecţiuni psihiatrice  

a) Diagnostic psihiatric confirmat 3 

b) Refuzul tratamentului 5 

Scor   

2. Condiţii favorizante pentru dezvoltarea unor afecţiuni psihice apărute in timpul detenţiei  

a) Evenimente şi experienţe deosebite negative/traume  3 

b) Apariţia unor dizabilităţi (senzoriale, fizice, mentale, epilepsia, sau 
dizabilităţi mixte)  

3 

c) Boli cronice (hepatită, cancer etc.) 3 

d) Necooperarea/refuzul de a participa la activităţi şi programe de asistenţă 
psihologică 

5 

Scor   

3. Prezenţa unor stări de disconfort psihic  

a) Sentimente de inutilitate/stimă de sine scăzută  1 

b) Sentimente de culpă excesivă   1 

c) Trăiri anxioase (frică, angoasă) 1 

d) Sentiment de abandon 1 

e) Absenţa sensului în viaţă 3 

f) Ideaţie suicidară 3 

g) Tulburări de somn 3 

h) Existenţa unor automutilări 5 

i)    Tentative de suicid 5 

j)    Refuz de hrană 1 

Scor   

4. Comportamente heteroagresive  

a) Distrugere de bunuri 3 

b) Tendinţe şi comportamente agresive faţă de animale 3 

c) Tendinţe şi comportamente agresive faţă de alte persoane 5 

d) Incapacitatea de a-şi controla impulsurile sexuale 5 

e) Incapacitatea de a-şi controla stările de furie 5 

Scor   

Scor total  RVII.   

SCOR TOTAL INVENTAR FACTORI DE RISC   

 
 
 

B. INVENTAR FACTORI DE PROTECŢIE 

 
FPI. TRASEUL EXECUŢIONAL 
1. Aspecte privind situaţia juridică  

2. Situaţia disciplinară în perioada analizată  

a) Cu credite, nerecompensat (sub efectul unei sancţiuni disciplinare) 1 

b) Cu credite, dar încă nerecompensat   1 

c) Sancţionat disciplinar, dar şi recompensat 1 

d) Fără sancţiuni disciplinare şi fără recompense 1 

e) Fără sancţiuni, cu cel mult 3 recompense 3 

f) Fără sancţiuni, cu mai mult de 3 recompense 5 

Scor   

a) Nu este implicat în alte cauze penale 5 

Scor   



3. Tipul recompenselor primite  

a) Ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior 3 

b) Suplimentarea numărului de convorbiri on-line 1 

c) Suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau vizite 1 

d) Trimiterea în tabere şi excursii organizate de centru sau în colaborare cu 
alte instituţii ori organizaţii 

3 

e) Învoirea, cu o durată de maximum 24 de ore, în localitatea în care este 
situat centrul 

5 

f)    Învoirea, la sfârşit de săptămână, cu o durată de maximum 48 de ore, în 
localitatea de domiciliu a persoanei internate 

5 

g) Învoiri în familie, în timpul vacanţelor şcolare, pe o perioada de cel mult 15 
zile, dar nu mai mult de 45 de zile pe an 

5 

h) Învoirea pentru motive umanitare, pe o durată de cel mult 10 zile 1 

Scor   
Scor total FPI.   

FPII. ATITUDINEA  
1. Atitudinea faţă de infracţiunea săvârşită  

a) Asumarea responsabilităţii pentru faptele săvârşite 5 

b) Înţelege motivele pentru care i-a fost aplicată măsura privativă de libertate 3 

c) Manifestă compasiune faţă de victimă 5 

d) Se simte vinovat pentru fapta comisă 3 

e) Este capabil sa vorbească despre fapta comisă 3 

Scor   
2. Atitudinea faţă de respectarea legilor, a regulilor şi a normelor sociale  

a) Este conştient de importanţa respectării drepturilor celorlalţi 3 

b) Acceptă autoritatea 5 

c) Este încrezător în posibilităţile proprii de recuperare socială 5 

d) Respectă Regulamentul de Ordine Interioară 3 
Scor   

Scor total FPII.   
FPIII. INSTRUIREA ŞCOLARĂ, VOCAŢIONALA ŞI INTEGRAREA PROFESIONALĂ 
1. Evoluţia situaţiei şcolare şi profesionale  

a) A absolvit un semestru/o clasa/un an de studiu 3 

b) A absolvit un curs de formare profesională 5 

c) Conduită şcolară cu rezultate foarte bune 3 

d) A desfăşurat activităţi cu caracter lucrativ 5 
Scor   

2. Participare la activităţi şi programe în domeniile de interes  

a) Activităţi desfăşurate în exterior, în spaţii deschise/agricultură 3 
b) Activităţi sportive 3 
c) Activităţi domestice (gătit, spălat etc.) 3 
d) Activităţi mecanice (reparaţii maşini, mecanisme) 3 
e) Construcţii (zidărie, tâmplărie, instalaţii sanitare) 3 
f) Activităţi numerice, de calcul 3 
g) Activităţi ştiinţifice (istorie, geografie, botanică, astronomie etc.) 3 
h) Interes pentru afaceri, spirit antreprenorial 3 
i) Activităţi artistice 3 
j) Activităţi literare 3 
k) Activităţi muzicale 3 
l) Servicii sociale (interesat în sprijinirea persoanelor aflate în dificultate) 3 
m) Muncă de birou/bibliotecă/informatică/calculatoare 3 

                                                                                              Scor   

3. Aptitudini şi  abilităţi dobândite în perioada analizată  

a) Capacitate de reflecţie (gândire, analiză, planificare) 3 
b) Aptitudini verbale/de comunicare 5 
c) Aptitudini tehnico-ştiinţifice 3 



d) Orientare temporo-spaţială 3 
e) Aptitudini fizice/sportive 3 
f) Aptitudini de relaţionare (cooperare, rezolvarea conflictelor, sprijin pentru 

persoanele aflate în dificultate) 
5 

g) Abilităţi manuale 3 
h) Aptitudini artistice 3 

Scor  

                                                      Scor total FPIII.   
RIV. SITUAŢIA FAMILIALĂ 
Factori protectivi în situaţia familială  

a) Menţinerea condiţiilor de locuit/de viaţă ale familiei 1 

b) Îmbunătăț irea condiţiilor de locuit/de viaţă ale familiei 3 

c) Ameliorarea situaţiei financiare a familiei   1 

d) Sprijinit moral/financiar de către cel puţin un membru al familiei  3 

e) Legături constante cu familia (vizită/pachet/telefon – cel puţin o dată/lună) 5 

f)    Menţinerea relaţiilor cu partenerul de viaţă actual 3 

g) Manifestă ataşament şi comportament protectiv faţă de copiii din familia 
proprie 

5 

Scor   
Scor total  FPIV.   

FPV. STILUL DE VIAŢĂ ŞI ANTURAJUL 
Caracteristici ale sistemului de relaţii sociale                                                                                                                                                                        

a) Menţinerea relaţiilor sociale pozitive cu prietenii din exterior 3 

b) Comportamente de integrare în colectivitate 1 

c) Comportament adecvat faţă de cadre 5 

d) Identificarea unui model pozitiv în rândul personalului (educatorul, şeful 
secţiei etc.) 

3 

Scor   
 

Scor total FPV.   
FPVI. CONSUMUL DE SUBSTANŢE 
Aspecte pozitive privind consumul de substanţe  

a) Absenţa comportamentelor adictive (alcool, droguri, medicamente) 5 

b) Nefumător 3 

c) Urmează tratament pentru dezintoxicare 3 

d) Conştientizează efectele negative ale consumului de substanţe  5 

e) Disponibilitate de a participa la activităţi şi programe orientate spre 
prevenirea şi combaterea consumului de droguri 

5 

f)    Absenţa activităţilor legate de producerea, procurarea şi traficarea 
drogurilor 

3 

Scor   
Scor total FPVI.   

FPVII. ASPECTE PRIVIND SĂNĂTATEA FIZICĂ ŞI MENTALĂ 
1. Aspecte privind sănătatea fizică  

a) Absenţa dizabilităţilor dobândite în timpul detenţiei 1 

b) Absenţa bolilor cronice dobândite în timpul detenţiei 3 

c) Menţinerea unei stări de sănătate fizică bună 5 
Scor   

2. Aspecte privind sănătatea psihică  

a) Fără patologie psihiatrică dobândită în perioada analizată 1 

b) Fără evenimente traumatice în perioada analizată 3 

c) Stimă de sine crescută 3 

d) A dovedit bune strategii de a face faţă unor situaţii dificile (umor, vorbeşte 
cu alte persoane, cere ajutor etc.) 

5 

e) A dovedit preocupări spirituale constante (religioase, culturale etc.) 3 

f) A manifestat grijă faţă de plante şi/sau animale 3 



g) A dovedit capacitate de autocontrol privind comportamentele  
hetero/autoagresive (capacitate de control a furiei şi gestionarea 
agresivităţii) 

5 

h) A dovedit control al impulsurilor sexuale în perioada analizată 5 

i)    Nu a dezvoltat stări de dezechilibru psihoemoţional 
(anxietăţi/depresii/ideaţie suicidară/tentative de suicid), în perioada 
analizată 

5 

j) A participat la activităţi şi programe de asistenţă psihologică în perioada 
analizată 

5 

k) A participat la activităţi şi programe de asistenţă socială în perioada 
analizată 

5 

Scor   
Scor total  FPVII.   

SCOR TOTAL INVENTAR FACTORI DE PROTECŢIE   
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Capitolul I.  
FUNDAMENTARE. ASPECTE INTRODUCTIVE 

 
 
1. Justificarea evaluării 

 
Evaluarea, aprecierea, măsurarea sunt prezente în toate domeniile vieţii umane; în ştiinţele 

exacte, ca şi în economie, justiţie, în educaţie, în sănătate, în psihologie. Întotdeauna, evaluările se 
fac în baza unor obiective şi cu instrumente specifice domeniului.  

Evaluarea, cu etimologia latină  ”valere” (punere în valoare), are un prim sens relevat de 
dicţionarul Larousse, de a „determina valoarea, preţul, importanţa” a ceva. Cel de-al doilea sens 
este de a estima, a judeca ceva, o persoană sau o situaţie.  

Atunci când „determinarea valorii şi importanţei” se referă la o persoană, principiile etice ne 
obligă să facem evaluarea doar cu scopul de a veni în sprijinul celui evaluat. Evaluarea nu 
înseamnă a colecta date despre persoană, ci a afla acele date care pot servi persoanei evaluate 
pentru o mai bună autocunoaştere, sau pot fi utilizate de către cei chemaţi să sprijine persoana.  

Orice evaluare necesită un instrument de colectare a datelor. Orice instrument de colectare a 
datelor este creat în baza unei teorii-cadru.  

Evaluarea este importantă pentru că reliefează aspectul curent al dimensiunii avute în vedere 
(starea de fapt a lucrurilor), dar şi pentru că are un aspect prospectiv, permiţând  prevenirea 
dezvoltării unor situaţii riscante pentru subiect sau pentru mediul în care trăieşte.  

Procesul evaluării, mai ales în evaluările calitative este, în toate etapele, o co-construcţie între 
subiectul evaluat, şi evaluator. Calităţile evaluatorului vor delimita orizontul discuţiilor şi a 
informaţiilor etalate în cursul interviului. Între cei doi e o „relaţie de reciprocitate bazată pe 
împărtăşirea riscurilor care apar în procesul evaluării şi pe principiul solidarităţii” (Siksou, 2004). Ce 
riscuri pot întâmpina cei doi? Există cel puţin două riscuri evidente: riscul de re-traumatizare a 
subiectului evaluat, pus să repete povestea în care a suferit, precum şi riscul traumatizării 
secundare a evaluatorului, care se încarcă cu emoţiile intense, negative ale poveştii şi informaţiilor 
furnizate de către cel evaluat. Calităţile evaluatorului se dezvăluie şi în faza de interpretare a datelor 
culese prin interviu. Capacitatea lui de a găsi un sens în multitudinea datelor culese, fineţea 
înţelegerii cazului, observarea participativă si fineţea interpretării sunt determinante în cazul unei 
evaluări reuşite. 

Evaluarea cu instrumentele de faţă are ca scop o mai bună cunoaştere a tânărului venit în 
instituţie, în baza unei sentinţe cu privare de libertate. Această „cunoaştere” va sta la baza 
programelor individuale de reabilitare pe care le va urma tânărul pe perioada în care se află în 
unitate, precum şi ca termen de comparaţie pentru evoluţia lui în timpul detenţiei.   

Interviul prin care se colectează datele a fost creat având în vedere teoria rezilienţei. 
Rezilienţa este capacitatea de a face faţă situaţiilor de viaţă intens stresante, chiar traumatice, şi de 
a-ţi relua dezvoltarea sănătoasă, normală. Datele care se colectează în procesul evaluării (prin 
interviu şi prin analiza dosarului cu care vine tânărul) urmăresc să pună în valoare şi să stimuleze 
rezilienţa tânărului, capacitatea lui de a-şi relua parcursul unei dezvoltări sănătoase, în ciuda 
eşecului existenţial suferit. Perspectiva din care privim tânărul în evaluare este cea ecosistemică – 
în care cel evaluat este prins într-o reţea socială cu o puternică forţă determinantă.  

Marele avantaj care trebuie avut permanent în vedere de către cei care evaluează tânărul, 
precum şi de către cei care lucrează zi de zi cu acesta, este că adolescenţa reprezintă schimbare. 
Este responsabilitatea personalului din unitate ca schimbarea să se facă în sensul dezvoltării 
calităţilor necesare reinserţiei sociale a tânărului. Interviul are un prim efect benefic, obligând 
tânărul la reflecţie asupra celor petrecute şi a rolului său în împrejurările date. 

Formarea evaluatorilor cu instrumentele de faţă, cu exerciţiul reflecţiei asupra datelor culese, 
precum şi familiarizarea lor cu conceptele rezilienţei şi ale adolescenţei, pot ameliora semnificativ 
eficienţa utilizării instrumentelor de faţă, precum şi a programelor individualizate de reabilitare în 
instituţie a tânărului. Experienţa de viaţă a evaluatorului şi înţelegerea/stăpânirea 
metodei/instrumentului de faţă se combină în evaluarea tânărului. Căci viaţa şi metoda (cea care te 



orientează să găseşti sensul vieţii celui evaluat) sunt „inextricabil întreţesute” (Clandinin, Connelly, 
1994).  

Evaluarea aceasta generală se completează şi se acompaniază cu evaluările specifice făcute 
de către psiholog şi asistentul social. Astfel, apare o triangulare a instrumentelor utilizate, ceea ce 
ne permite speranţa unei mai bune cunoaşteri a potenţialului tânărului, în scopul sprijinirii evoluţiei 
lui pe perioada detenţiei şi a dezvoltării abilităţilor necesare reinserţiei lui sociale după liberare.  
 
 
2. Caracteristici specifice adolescenţei 

 
Adolescenţa reprezintă marea şansă de schimbare sănătoasă pentru orice individ. Este 

vârsta când tinerii se pot forma contrar modelelor oferite de mediul în care au crescut, inclusiv în 
familiile lor. Este perioada când îşi construiesc idealuri, valori şi îşi fac planuri de viaţă.  

Ei dezvoltă o autonomie faţă de părinţi şi, adeseori, sistemul lor de valori se vrea diferit de al 
părinţilor. Îşi aleg acum o meserie şi îşi construiesc o identitate a lor. Adeseori îşi aleg modele din 
viaţă sau dintre vedetele de cinema, televiziune etc. Se comportă imitând (imitându-şi modelele şi 
imitând roluri de adulţi) şi, în acelaşi timp, opunându-se, voind să arate că sunt altfel, unici. 
Adeseori „delictele” lor sunt generate de această dorinţă de a-şi imita parţial modelele şi de a-şi 
reliefa diferenţele şi superioritatea faţă de ceilalţi. 

Părinţii îşi pierd puterea în ochii lor, iar grupurile la care se afiliază au o influenţă majoră. 
Profesorii de la şcoală sunt cei mai importanţi în alegerea unei căi şi a unei meserii în viaţă. Din 
păcate, adeseori tinerii aceştia abandonează prea timpuriu mediul şcolar.  

Acum, zonele creierului care girează emoţiile devin mature şi tinerii pot învăţa să se 
controleze. Dacă până acum dorinţa celorlalţi de a fi mai controlaţi sau chiar dorinţa lor de a se 
controla, nu era sprijinită de maturitatea sistemului nervos, acum lucrurile se schimbă.  

Adolescentul caută şi se afiliază la grupuri de vârstă şi, unele relaţii de prietenie ce le 
stabilesc acum, rămân şi-l influenţează pe viaţă. Învaţă spiritul de echipă (mai ales în sport) dar şi 
rolul de membru al unui grup.  

Este foarte important ca în această perioadă tânărul să capete, cu ajutorul celor din jur, al 
şcolii, o perspectivă matură asupra sexualităţii, a muncii şi a meseriei, a respectului faţă de 
celălalt şi a responsabilităţii, în general. Munca, eforturile răsplătite de succes, îi pot da tânărului 
încredere în sine, sentimentul importanţei personale şi al priceperii.  

Succesul dezvoltării sale în această perioadă depinde, în cea mai mare măsură, de 
experienţele pe care le trăieşte. Pentru construirea unei identităţi pozitive este important să 
beneficieze de prezenţa şi interacţiunea cu persoane care-i transmit o imagine pozitivă despre sine 
însuşi. Pentru a se simţi valoros şi demn, a-şi dezvolta respectul faţă de sine însuşi şi faţă de 
ceilalţi, are nevoie de încurajări şi de ”dezamorsări” în momentele de tensiune prea intensă. De 
aceea sportul, practicat la această vârstă, este un izvor de sănătate. Muzica şi artele, în general, 
pot avea un impact puternic asupra lui. Feed-backul direct (o vorbă bună sau rea) sau indirect (un 
gest prin care i se arată grijă şi preţuire sau, dimpotrivă, este respins) al celorlalţi este esenţial 
pentru a-l face să se simtă o „persoană bună” sau o „persoană rea”. Adolescenţii se simt şi se 
comportă ca un tot. Dacă-i faci să se creadă şi să se simtă buni, comportamentele lor o vor dovedi. 
Reciproca e adevărată. Dacă se vor simţi răi, cei din jurul lor se pot aştepta doar la comportamente 
rele.  

Adolescentul gândeşte cel puţin la fel de matur şi corect ca un adult, dacă nu chiar mai bine. 
Singurul dezavantaj cognitiv al adolescentului este lipsa de experienţă. Dar mintea lor e capabilă 
acum de a înţelege şi de a genera noi teorii asupra lumii, a rostului/sensului vieţii şi a rolului lor în 
viaţă.  

Sunt capabili să se îndrăgostească, cu toată fiinţa şi generozitatea. Capacitatea de a munci 
şi aceea de a iubi sunt dimensiunile maturităţii, iar dezvoltarea lor se potenţează reciproc.  

Când tânărul provine dintr-o familie cu puţine resurse şi cu modele de viaţă riscante, a sprijini 
inserţia lui socială nu mai presupune lucrul cu familia şi investiţii pentru a repara relaţiile cu familia, 
ci mai degrabă, intervenţii pentru a-i dezvolta capacitatea de a fi autonom.  

Sunt foarte sensibili şi dificili în relaţiile cu ceilalţi (nu le place să fie contrazişi, criticaţi, 
respinşi), mai ales cu cei pe care nu-i apreciază.  



Este însă caracteristica vârstei (deci e dreptul lor să fie dificili!), iar conştientizarea potenţialului 
uriaş de schimbare pe care-l implică acest stadiu de dezvoltare, face mai uşor de tolerat 
neajunsurile vârstei.  

Diferenţa între adolescenţii care ajung să capete o sentinţă ce-i aduce într-o instituţie de 
detenţie, şi cei care rămân acasă, cu familiile lor, este adeseori doar neşansa unei familii/părinţi 
incapabile/i de a-i proteja.  

În aceste unităţi, în care tinerii îşi petrec un timp din viaţa lor (în acord cu sentinţa şi 
reglementările în vigoare), viziunea centrată pe pedeapsă, necesită şi trebuie a fi schimbată spre 
una centrată pe a valoriza potenţialul de dezvoltare sănătoasă a tinerilor. Astfel, creşte 
responsabilitatea personalului, dar şi satisfacţia de a avea un impact pozitiv în vieţile acestor tineri 
aflaţi în derivă existenţială.  
 
 
3. Particularităţi ale executării măsurilor educative în sistemul penitenciar  
 

 Prezentată din perspectivă istorică, executarea sancţiunilor privative de libertate în România a 
evoluat treptat, de la exercitarea unei funcţii precumpănitor custodiale, spre recuperare şi 
reintegrare în societate a persoanelor care au săvârşit infracţiuni. 

Un moment de cotitură în dezvoltarea sistemului penitenciar românesc l-a reprezentat intrarea 
în vigoare a noilor Coduri – Penal şi de Procedură Penală, începând cu data de 01 februarie 2014 – 
context în care s-a efectuat replierea tratamentului aplicat deţinuţilor, dinspre caracterul 
sancţionator spre cel reintegrativ. 

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, are meritul 
de a fi una dintre cele mai progresiste legislaţii din Europa în materia executării pedepselor, 
respectând în conţinutul său recomandările internaţionale din domeniu, dar şi în ceea ce priveşte 
protejarea drepturilor omului. Ca element de noutate, în acord cu prevederile noului Cod Penal, în 
lege sunt reglementate măsurile educative adresate delincvenţilor juvenili, abordarea acestora fiind 
fundamentată de principiul potrivit căruia locul minorilor nu este în închisoare, ci în instituţii 
custoiale anume destinate: centrele educative şi centrele de detenţie. În fiecare centru educativ şi 
de detenţie se prevede existenţa unui proiect educaţional, care structurează şi organizează 
educaţia şi asistenţa psihosocială acordată minorilor internaţi, în funcţie de nevoile individuale ale 
acestora, generând cadrul de dezvoltare individuală necesar reintegrării postcondamnatorii în 
societate. 

Individualizarea sancţiunii privative de libertate este o reflectare a principiului conform căruia 
pedeapsa şi executarea acesteia se adaptează la tânărul condamnat, astfel încât să se asigure 
funcţionalitatea şi realizarea scopului pedepsei. (Oancea, I., 1996). Pe lângă individualizarea 
judiciară, există şi individualizarea administrativă a sancţiunii, determinată de propunerea 
administraţiei unităţii şi hotărâtă de instanţa de executare, conform normelor de drept care prevăd 
regulile şi criteriile de apreciere. Astfel, executarea măsurii educative trebuie să se adapteze la 
persoana delincventului, în funcţie de datele personale şi sociale ale acestuia, precum şi de 
informaţiile privind conduita din timpul executării sancţiunii penale.  

O condiţionare demnă de evidenţiat în contextul individualizării sancţiunilor privative de 
libertate este cea circumscrisă criteriului vârstă. Exceptând delimitarea clară: bărbaţi şi femei, în 
unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se practică o profilare a instituţiilor 
în care categoria minorilor, precum şi cea a tinerilor cu vârste cuprinse între 18 – 21 ani se 
detaşează ca segmente populaţionale distincte, cu necesităţi aparte. Există, aşadar, unităţi de profil 
– minori şi tineri, unde intervenţia recuperativă are valenţe caracteristice, între care locul primordial 
este ocupat de educaţie – exercitată în toate formele sale.  

Referitor la traseul execuţional parcurs de către persoanele condamnate la pedepse 
privative de libertate, se diferenţiază trei etape majore: adaptarea la viaţa instituţională, executarea 
propriu-zisă a sancţiunii şi pregătirea pentru liberare, iar fiecărui moment îi corespund anumite 
particularităţi, reflectate în plan personal şi în plan instituţional.  

În perioada imediat următoare după intrarea în penitenciar – numită etapa de carantină şi 
observare, toţi minorii şi tinerii sunt evaluaţi în vederea cunoaşterii nevoilor de intervenţie. După 



depunere, se realizează informarea persoanelor private de libertate cu privire la specificul 
aşezământului de detenţie, într-un limbaj accesibil, fiind nominalizat, totodată, personalul 
responsabil (şef de secţie, personal de supraveghere, educator, psiholog, asistent social, preot, 
personal medical) în relaţie cu secţia/camerele de deţinere. 

Ulterior, se detaşează perioada de executare propriu-zisă a măsurii, în care tânărul deja 
familiarizat cu specificul mediului carceral, îşi „trăieşte viaţa”, încercând să acopere cât mai multe 
aspecte ale unei existenţe cotidiene obişnuite. Asistenţa trebuie focalizată, de această dată, în 
sensul asigurării condiţiilor necesare ca sancţiunea privativă de libertate să nu reprezinte o „ruptură” 
în parcursul individual al persoanei şi aceasta să aibă oportunitatea de a-şi continua activităţile de 
formare şi dezvoltare începute anterior (evident, în cazul în care acestea au existat!). Luăm aici în 
considerare posibilitatea de continuare/completare a cursurilor de şcolarizare şi instruire 
profesională şi includerea în programe şi activităţi ce corespund nevoilor iniţiale identificate. 

Pregătirea pentru liberare reprezintă etapa de dinaintea liberării din detenţie şi include 
totalitatea demersurilor de asistare şi sprijinire a tânărului în procesul de pregătire şi mobilizare a 
resurselor necesare reintegrării în societate.  

Cunoaşterea, evaluarea şi stabilirea gradului de vulnerabilitate al persoanei condamnate, 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. Ţinând cont de aceste concepte centrale, se efectuează 
prioritizarea şi gradualitatea intervenţiei. Reintegrarea socială începe, aşadar, în prima zi de 
executare a măsurii privative de libertate şi se continuă după ieşirea din instituţia de tip custodial. 
 
 
4. Proiectul ”Consolidarea capacităţii Penitenciarului de Minori şi Tineri Bacău de a respecta 
instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului” 
 

Cele mai recente studii şi cercetări din domeniul delincvenţei, în sens larg, şi al delincvenţei 
juvenile, în sens restrâns, evidenţiază ca demers central, cu maximă relevanţă pentru intervenţia 
recuperativă adresată persoanelor care au săvârşit infracţiuni, managementul de caz şi 
valorificarea factorilor individuali cu rol protectiv. 

Abordarea intervenţiei – ca serviciu, este susţinută şi în contextul publicării unor studii 
fundamentate, care au relevat importanţa aplicării de programe, în special a celor de tip cognitiv-
comportamental, pentru diminuarea riscului de recidivă. În momentul de faţă, cele mai recomandate 
practici destinate tinerilor delincvenţi, din perspectiva calităţii şi eficienţei, includ: utilizarea unor 
instrumente valide şi standardizate de evaluare a persoanelor private de libertate şi de identificare a 
nevoilor de intervenţie, crearea unor spaţii şi servicii adecvate riscurilor şi nevoilor diagnosticate, 
identificarea potenţialului de dezvoltare a delincvenţilor juvenili. 

La acestea se adaugă un model de intervenţie specific tinerilor care au săvârşit infracţiuni, şi 
anume: aplicarea interviului motivaţional sau a altor tehnici de stimulare motivaţională, pentru ca 
aceştia să devină parte activă a propriului proces de schimbare. În cazul tinerilor, dimensiunea 
motivaţională este esenţială şi constituie fundamentul exercitării unei acţiuni educative reale şi de 
durată.  

În aceste coordonate, se remarcă preocuparea specialiştilor din administraţia penitenciară 
pentru elaborarea unui instrument adecvat de evaluare a nevoilor şi identificare a resurselor 
persoanelor condamnate, cu utilitate plurivocă.  

Cea de-a doua componentă a Proiectului „Consolidarea capacităţii Penitenciarului de Minori şi 
Tineri Bacău de a respecta instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului”, finanţat 
din fonduri norvegiene, a permis realizarea acestui deziderat, instrumentul de faţă constituind 
rezultatul primei activităţi, constând în elaborarea unui instrument integrat pentru evaluarea riscului 
de recidivă în cazul minorilor şi tinerilor deţinuţi. 



Proiectul a oferit oportunitatea conlucrării dintre reprezentanţii Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor, cu experţi universitari din România şi specialişti implicaţi în lucrul cu tinerii infractori 
din Norvegia, în sensul dezvoltării unui instrument cu caracter inovativ, care să contribuie la 
creşterea obiectivităţii şi transparenţei actului decizional, luând în considerare însă, precumpănitor, 
aspectele pozitive – acele elemente care ar putea să reţină tânărul în a produce noi 
infracţiuni, faţă de cele negative – totalitatea circumstanţelor nefaste care au determinat 
manifestarea comportamentului infracţional. 

 
 
5. Modul de construire a instrumentului 
 

În elaborarea instrumentului s-au luat în considerare: 
- Instrumentele de evaluare iniţială corespunzător domeniilor educaţie, asistenţă socială 

şi asistenţă psihologică, cu utilitate practică, deja existente în sistemul penitenciar; 
- Fişele de specialitate din dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială a minorului, 

respectiv dosarul de dezvoltare a acestuia; 
- Instrumentul de evaluare a parcursului deţinutului în mediul carceral, precum şi a 

riscurilor criminogene, elaborat în cadrul Proiectului „Contribuţie la implementarea 
legislaţiei penale în România”;  

Instrumentul de evaluare a parcursului deţinuţilor adulţi este aplicat în vederea 
stabilirii/schimbării regimului de executare, precum şi pentru analiza în cadrul comisiei de liberare 
condiţionată, rezultatele sale fundamentând deciziile adoptate de către administraţia penitenciară în 
raport cu traseul execuţional al persoanelor private de libertate. 

- OASys – Offender Assessment System. 
OASys, termenul abreviat pentru Sistemul de evaluare a infractorilor, este folosit, încă din 

anul 2002, de serviciile penitenciare şi cele de probaţiune din Anglia şi Ţara Galilor, pentru a 
determina riscurile şi nevoile infractorilor.  

Instrumentele enumerate anterior au constituit cadrul de referinţă pentru întocmirea 
inventarului de itemi, cu relevanţă pentru nevoile şi riscurile asociate săvârşirii de comportamente 
delincvenţiale, în cazul delincvenţilor juvenili.  

În ceea ce priveşte forma instrumentului, s-a considerat oportună alegerea unuia tip „listă”, 
cu opţiuni de răspuns prestabilite, fiecare având un scor asociat. Astfel, s-a ajuns la un instrument 
ce are două părţi – o parte ce constă în evaluarea factorilor de risc şi o parte vizând evaluarea 
factorilor protectivi, care pot sta la baza planificării şi desfăşurării intervenţiei recuperative. 

 
Grupul de experţi români – autori ai instrumentului, sunt prezentaţi în manieră succintă în 

cele ce urmează.  
 
Prof. univ. dr. Ana Muntean 
Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara  

Profesor de Psihologie a Dezvoltării Umane în cadrul Departamentului de Asistenţă Socială 
al Facultăţii de Sociologie şi Psihologie din Universitatea de Vest, Timişoara. A fost în 1995, 
Preşedinte fondator al Societăţii pentru copii şi părinţi (SCOP), iar în 1998 a fondat revista „Copiii de 
azi sunt părinţii de mâine”, centrată pe prevenirea abuzului şi neglijării copilului. (www.tctp.cicop.ro).  

A fost printre iniţiatorii Societăţii Naţionale pentru Prevenirea Abuzului şi a Neglijării Copilului 
(SN-CAN). 

În 2005 a iniţiat în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Centru de Cercetare pentru 
Interacţiunea Copil-Părinte (CICOP). În perioada 2005-2006, a fost consultantul român al Consiliului 
Europei în cadrul unui proiect privind violenţa împotriva copilului. În 2007 a organizat la Timişoara, 
sub auspiciile Universităţii de Vest, în parteneriat cu Universitatea Paris VII, al Doilea Forum 
Internaţional intitulat: „Securitate psihologică: Trauma şi rezilienţa”.  

În 2011 a iniţiat un proiect Daphne centrat pe ameliorarea condiţiilor pentru copiii aflaţi într-un 
centru de reeducare. În 2013 a fost cooptată într-un proiect european, „Children Behind Bars”, iniţiat 
de Organizaţia „Defence de l’Enfance” şi având ca ţintă promovarea drepturilor copiilor şi tinerilor 
aflaţi în unităţi speciale, ca urmare a unor sentinţe cu privare de libertate.  

http://www.tctp.cicop.ro/


A scris numeroase cărţi şi articole de specialitate, atât ca unic autor, cât şi în colaborare cu 
colegi din ţară şi din străinătate. 
 
Lector univ. dr. Oana-Lăcrămioara Bădărău 
Facultatea de Asistenţă Socială şi Sociologie, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi  

A absolvit Facultatea de Filosofie (specializarea Asistenţă socială) a Universităţii „Al. I. Cuza” 
Iaşi, în anul 1996. Diploma de Studii Aprofundate „Acţiune Socială şi resurse umane”  a fost 
obţinută la aceeaşi universitate, în anul 2000. Atât pe parcursul anilor de studii, cât şi ca specialist, 
a beneficiat de mai multe burse, stagii de pregătire şi vizite de lucru în Franţa, Germania şi 
Portugalia.   

A redactat articole de specialitate şi a participat la numeroase conferinţe cu lucrări ştiinţifice 
în special din sfera asistenţei sociale a familiei şi copilului, asistenţei sociale a persoanelor abuzate, 
sistemului de servicii sociale etc. De asemenea, a fost cooptată în echipe de cercetare 
interinstituţională sau de implementare a unor proiecte cu finanţare CNCSIS, PHARE, FSE – 
POSDRU 2007-2013. 

Cu o puternică motivaţie pentru profesie, membru activ al Colegiului Naţional al Asistenţei 
Sociale din România, s-a implicat în organizarea unor evenimente de promovare a asistenţei 
sociale: dezbateri publice, workshop-uri, mese rotunde etc.   

Dintre publicaţiile de referinţă, enumerăm: “Ethical Dilemmas in the Risk Assessment of 
Recurrent Child Maltreatment in the Family” (2015); „Mecanismul recurenţei cazurilor de maltratare 
a copilului în sistemul de protecţie socială din România” (2013); „Violenţa împotriva femeii în 
România: rolul valorilor şi mentalităţilor”  (2011); „Recurenţa maltratării copiilor – indicator al 
eficienţei serviciilor sociale” (2011), „Elemente ale dinamicii sistemului familial care pot fi corelate cu 
creşterea riscului de abuz asupra copilului” (2009); „Specificul reţelei de relaţii sociale la copilul 
supus relelor tratamente” (2009). 

 
Comisar de penitenciare, dr. Lucia Octavia Petrescu  
Compartimentul Persoane Vulnerabile, Direcţia Reintegrare Socială  
Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

Absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti (şef 
promoţie 2002), în perioada 2002-2004 a urmat, în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ, Masterul 
de Consiliere şcolară, finalizat cu tema de dizertaţie „Consilierea şi terapia educaţională a tinerilor 
delincvenţi”. În perioada 2004-2006 a participat la Cursul Postuniversitar de Formare în 
Psihoterapia Experienţială a Unificării centrată pe copil, adult, cuplu, familie organizat de către 
Societatea de Psihoterapie Experienţială din România. 

 În anul 2012 a obţinut titlul de doctor în Ştiinţele Educaţiei, la Universitatea din Bucureşti, cu 
lucrarea „Recuperarea tinerilor delincvenţi în contextul individualizării pedepsei privative de 
libertate” – abordare din perspectiva vulnerabilităţii în raport cu factorii de risc (analiză istoric 
infracţional şi dezvoltarea unor programe de intervenţie recuperativă adaptate).  

A fost încadrată în sistemul penitenciar începând cu anul 2004 (psiholog la Penitenciarul 
Bucureşti Jilava), din noiembrie 2005 desfăşurându-şi activitatea la nivelul Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor, în domeniul reintegrării sociale – atribuţii privind asistenţa categoriilor speciale de 
persoane private de libertate: minori, tineri, femei.  

Începând cu anul 2013 susţine cursul de Teorie şi Tactică Penitenciară la Academia de 
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – anul III, specializarea Penitenciare, iar din 2014 este lector la 
Institutul Naţional al Magistraturii, pentru Conferinţa de Fenomenologie Penitenciară adresată 
auditorilor de justiţie din anii I şi II.  

A reprezentat sistemul penitenciar românesc la numeroase evenimente naţionale şi 
internaţionale, fiind desemnată expert EuroPris pentru România şi deţine calitatea de membru în 
diferite asociaţii profesionale de profil, din ţară şi străinătate. 

 
Comisar şef de penitenciare, drd. Lorena-Elena Bolfă  
Ofiţer specialist – psiholog, Penitenciarul Bacău 

Absolventă a Facultăţii de Psihologie-Sociologie, Facultatea de Psihologie, Universitatea 
„Spiru Haret” Bucureşti – licenţiată în Psihologie (promoţia 2001) şi-a început activitatea ca ofiţer 



specialist – psiholog în sistemul penitenciar în anul 1997, la Penitenciarul Târgu Ocna. Masterat – 
„Drept penal”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, 2001 cu tema „Măsuri alternative la 
pedeapsa cu închisoarea pentru infractorii minori“. În prezent, doctorand în cadrul Universităţii din 
Chişinău, Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie, cu tema „Modalitatea de măsurare a calităţii 
liderilor”. 

Experienţa profesională a fost completată de o amplă activitate didactică şi ştiinţifică, 
desfăşurată la nivelul instituţiilor de învăţământ superior: Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, secţia 
Psihologie – filiala Bacău, Universitatea ,,Petre Andrei” Iaşi, secţia de Psihologie – Filiala Bacău, 
Sociologie şi Asistenţă Socială – Coordonator practică, colaborator Universitatea „Vasile 
Alecsandri” – Bacău, secţia Terapie Ocupaţională. 

Deţine o serie de certificate de atestare a competenţelor: cursuri de formare profesională 
continuă „Diagnostic şi evaluare clinică”, „Intervenţii cognitiv-comportamentale fundamentale”, 
„Managementul proiectelor educaţionale”, „Terapie prin artă combinată”; cursuri de perfecţionare 
„Management de proiect”, „Comunicare şi mediere de conflicte”, „Managementul Resurselor Umane 
şi Trening Intern”, „Adicţii”, „Managementul de caz”; Curs „Consilier vocaţional”; Curs de formare la 
Clownterapi; Curs negociator Târgu Ocna (formare psiholog de incident şi psiholog de echipă). 

Deţine calitatea de membru în diferite organisme profesionale din România, din noiembrie 
2010 şi în prezent fiind membru în comitetul filialei din cadrul Colegiului Psihologilor din România – 
Filiala Bacău, Specialitatea Psihologie Judiciară. 

        
Subcomisar de penitenciare Nicoleta-Teodora Triandafil 
Ofiţer Educaţie, Centrul Educativ Târgu Ocna 

A absolvit în anul 2002 Facultatea de Litere a Universităţii „Transilvania” Braşov, 
specializarea Română – Franceză. Şi-a început activitatea în sistemul penitenciar românesc în anul 
2003 ca profesor în cadrul Centrului de Reeducare Târgu Ocna.                  

Preocupată în permanenţă de pregătirea profesională, a obţinut în anul 2005 atestarea în 
domeniul Psihopedagogiei Speciale în cadrul Universităţii Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei, iar în anul 2006 a absolvit Masterul „Devianţă, criminalitate, prevenire şi 
intervenţie socială”, în cadrul Universităţii Bucureşti – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 
Psihosocială. 

Din anul 2007 până în prezent, şi-a desfăşurat activitatea ca ofiţer educator, în cadrul 
Serviciului Educaţie şi Asistenţă Psihosocială a Centrului de Reeducare Târgu Ocna.  
 
Inspector principal de penitenciare Andreea-Maria Mora 
Ofiţer specialist - asistent social, Penitenciarul de Minori şi Tineri Craiova 

Asistent social în cadrul Biroului  de Asistenţă Psihosocială din Penitenciarul de Minori şi 
Tineri Craiova  din  luna decembrie 2006. 

A absolvit în vara anului 2006 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă  
Socială, specializarea Asistenţă Socială, Modul – Delincvenţă şi Probaţiune. 

A fost în permanenţă preocupată de perfecţionarea nivelului de pregătire profesională şi 
teoretică, în anul 2008 fiind absolventă a masterului „Psihologia prevenirii criminalităţii” din cadrul 
Universităţii „Titu Maiorescu” – Universitatea Bucureşti. 

A obţinut avizul de exercitare a profesiei din partea Colegiului Naţional al Asistenţilor  Sociali 
din anul 2006, iar în anul 2014 a obţinut ultima treaptă de competenţă – Principal. 

 
Subinspector de penitenciare Doru-Mihai Marinescu 
Ofiţer Educaţie, Penitenciarul Bacău 

A absolvit Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, promoţia 2014. Din luna 
iulie a aceluiaşi an, îşi desfăşoară activitatea ca ofiţer educaţie în cadrul Serviciului Educaţie şi 
Asistenţă Psihosocială din Penitenciarul Bacău.  

De la debutul său în sistemul penitenciar, a manifestat interes continuu pentru pregătirea 
profesională, participând la elaborarea programului educativ „Educaţie juridică”.  

În iunie 2015 a absolvit Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii 
Ecologice din Bucureşti.  



 

Capitolul II. 
METODOLOGIA DE APLICARE 

 
 
1. Scopul şi obiectivele  
 

Scopul aplicării instrumentului de faţă constă în evaluarea persoanelor internate, în vederea 
identificării principalelor nevoi/riscuri, precum şi a resurselor educaţionale, psihologice şi sociale 
aparţinând acestora. 

 
1.1. Componenta de Evaluare iniţială  
Reprezintă un mijloc util de culegere a informaţiilor cu caracter general despre persoanele 

internate, pus la dispoziţia personalului de educaţie şi asistenţă psihosocială care îşi desfăşoară 
activitatea în centre educative, centre de detenţie şi în penitenciarele care custodiază tineri pentru 
care instanţa a dispus continuarea executării măsurii educative în penitenciar, la sesizarea locului 
de deţinere. 

Componenta de evaluare iniţială a instrumentului se aplică minorilor şi tinerilor aflaţi în 
perioada de carantină şi observare. 

Obiectivele urmărite prin aplicarea acesteia sunt: 
 Obţinerea datelor necesare pentru completarea standardizată a fişelor componente din 

Dosarul de Dezvoltare a Minorului şi a secţiunilor specifice din aplicaţia informatică; 
 Identificarea nevoilor educaţionale, psihologice şi sociale ale fiecărei persoane internate; 
 Prioritizarea intervenţiei specifice, prin cuantificarea informaţiilor relevante despre 

persoana internată; 
 Formularea recomandărilor de participare şi selecţie a persoanelor internate, la anumite 

activităţi şi programe cu caracter educativ, social şi psihologic; 
 Identificarea profilului educaţional, social şi psihologic al persoanelor internate şi, implicit, 

justificarea iniţierii unor activităţi şi programe cu tematică specifică. 
Obţinerea unui scor iniţial total, ca urmare a însumării scorurilor atribuite corespunzător 

completării celor zece secţiuni, facilitează adoptarea deciziilor instituţionale în raport cu traseul 
execuţional al fiecărei persoane internate, fundamentând proiectarea demersurilor recuperative 
individualizate. 

 
1.2. Componenta de Evaluare periodică şi finală 
Anumite nevoi identificate în perioada de carantină şi observare se pot atenua pe parcursul 

executării măsurii educative, putând fi reactive la momentul depunerii într-un centru educativ sau 
într-un centru de detenţie şi nu rezultatul unei structurări particulare a personalităţii. În mod analog, 
anumite nevoi nu pot fi identificate în perioada de carantină şi observare, fiind dezvoltate ulterior, pe 
parcursul executării măsurii educative, ca modalitate de adaptare la situaţia privativă de libertate 
sau ca eşec al eforturilor de adaptare.  

La modificarea semnificativă a condiţiilor de executare a măsurii educative (schimbarea 
regimului pentru minorii/tinerii internaţi în centre de detenţie, transferarea într-un penitenciar pentru 
continuarea executării măsurii educative la sesizarea locului de deţinere, analizarea în Consiliu 
Educativ în vederea înlocuirii măsurii educative cu asistarea zilnică etc.) sau modificări existenţiale 
majore (schimbarea situaţiei juridice, schimbări relaţionale importante etc.) este utilă reevaluarea 
educativă, psihologică şi socială, în acest scop fiind utilizată componenta de evaluare periodică 
şi finală. 

Obiectivele urmărite prin aplicarea acesteia sunt: 
 Abordarea nevoilor/riscurilor nou apărute; 
 Prioritizarea intervenţiei specifice, prin cuantificarea informaţiilor relevante despre 

persoana internată; 
 Formularea recomandărilor de participare la programe de recuperare şi participare la 

activităţile colectivităţii; 
 Clasificarea pe tipuri de regim, categorizare, amplasare în programe; 



 Evaluarea nevoilor/riscurilor din timpul executării măsurii educative, precum şi a celor 
postexecuţionale sau suplimentare; 

 Evaluarea factorilor protectivi din timpul executării măsurii educative şi a celor 
postexecuţionali sau suplimentari; 

 Evaluarea persoanelor internate din punct de vedere al capacităţii profesionale, de luare 
a deciziilor, predictive; 

 Evaluarea nivelului de motivaţie pentru schimbare a persoanelor internate; 
 Minimizarea riscurilor şi compensarea nevoilor (liberare condiţionată, monitorizare 

postpenală, siguranţă); 
 Completarea secţiunilor specifice din aplicaţia informatică. 
Obţinerea unui scor total, ca urmare a însumării scorurilor atribuite corespunzător completării 

secţiunilor, facilitează stabilirea indicatorului de progres/regres, raportat la rezultatele evaluării 
iniţiale, ţinând cont de factorii personali cu caracter dinamic, dar şi static – prin ponderare, în situaţia 
evaluării finale. De asemenea, evaluarea riscurilor/nevoilor şi a resurselor permite încadrarea 
persoanelor internate pe o anumită scală, de natură să furnizeze o imagine de ansamblu asupra 
populaţiei carcerale din România, corespunzătoare acestui segment de vârstă. 

 
 
2. Grupul ţintă 

Instrumentul a fost conceput pentru evaluarea minorilor şi a tinerilor care execută o măsură 
educativă privativă de libertate. Locul de deţinere a acestora poate să fie un centru educativ, un 
centru de detenţie sau un penitenciar, în care sunt înfiinţate secţii special destinate persoanelor 
pentru care instanţa a dispus continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar. 
 
 
3. Evaluatorul/aplicantul instrumentului 

Prin instrumentul de faţă se intenţionează abordarea evaluării persoanelor internate în centre 
educative şi centre de detenţie, după caz, în penitenciare cu secţii speciale pentru deţinerea 
persoanelor pentru care instanţa a dispus continuarea executării măsurii educative într-un 
penitenciar, într-o manieră integrată, multidisciplinară, aducând la un loc informaţii relevante 
corespunzătoare celor trei domenii: educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială.  

Un alt considerent avut în atenţie în elaborarea instrumentului, a fost reprezentat de 
ergonomia şi accesibilitatea administrării – aflate la îndemâna diferitelor categorii de personal 
de la nivelul structurilor de reintegrare socială din aşezămintele de deţinere, care desfăşoară 
activităţi directe cu minorii/tinerii şi pot îndeplini funcţia de educator responsabil de caz. Având în 
vedere resursele limitate şi extrem de eterogene existente în plan local, valorificarea eficientă a 
acestora poate contribui, semnificativ, la creşterea randamentului activităţilor curente şi 
consolidarea instituţiei responsabilului de caz, conform legii.  

Astfel, recomandarea metodologică este ca instrumentul să fie administrat de către 
educatorul responsabil de caz – în mod particular, ofiţerul educator desemnat responsabil pe 
secţia de carantină şi observare, concluziile evaluării sale fiind comunicate celorlalţi specialişti din 
unitate. În situaţia identificării unor elemente de interes, cu maximă relevanţă pentru asistenţa 
specifică, psihologul sau asistentul social pot aprofunda procesul de evaluare, corespunzător 
anumitor secţiuni, prin administrarea unor instrumente de evaluare suplimentare. Sunt considerate 
elemente cu caracter determinant pentru aprofundarea evaluării, situaţiile de prezenţă 
explicită a unui risc social, psihologic sau pentru siguranţa locului de deţinere (ex.: risc 
suicid, dependenţa de substanţe etc.).  

De asemenea, subliniem faptul că evaluarea minorilor/tinerilor prin utilizarea instrumentului 
de faţă nu exclude evaluările de specialitate efectuate de către psiholog şi asistentul social, 
însă rămâne cu caracter primordial şi obligatoriu administrarea sa, ceilalţi specialişti putând să 
opteze, ca standard minimal, pentru aplicarea unui simplu interviu, cu rol de cunoaştere a 
minorului/tânărului şi, dacă situaţia o impune, investigarea complementară a situaţiilor constatate de 
către educatorul responsabil de caz. În consecinţă, completarea tuturor documentelor specifice 
domeniului de activitate (fişe de specialitate din dosar, secţiunile din aplicaţia informatică, generarea 
rapoartelor de caracterizare) se face raportat la rezultatele administrării acestui instrument. 



  
 
4. Descriere factuală 

 
Instrumentul de evaluare a minorilor şi tinerilor care au săvârşit o infracţiune cuprinde două 

inventare care vizează, pe de o parte, evaluarea factorilor de risc, vulnerabilitate/nevoi, iar pe 
de altă parte, evaluarea factorilor resursă/de protecţie. Prezentarea diadei riscuri/nevoi-factori de 
protecţie permite o mai bună înţelegere a interacţiunilor complexe din viaţa minorului şi a tânărului, 
o mai bună evaluare a nevoilor şi resurselor lui, în vederea elaborării unor strategii de intervenţie 
integrate centrate pe dezvoltarea potenţialităţilor şi integrarea socio-profesională optimă ulterioară 
perioadei de încarcerare.  

Atât factorii de risc cât şi cei de protecţie nu sunt entităţi statice, ci se schimbă în raport cu 
contextul. În acest sens, instrumentul va fi utilizat în momente diferite ale detenţiei, respectiv  în 
perioada de carantină şi observare, în primele 21 de zile de la depunere (componenta de evaluare 
iniţială), pe parcursul perioadei de detenţie (componenta de evaluare periodică), cât şi înainte de 
liberare (reiterarea componentei de evaluare iniţială, şi ponderarea informaţiilor raportat la 
rezultatele obţinute la evaluările de parcurs). Evaluarea schimbărilor survenite pe parcursul 
perioadei de internare va permite revizuirea corespunzătoare a măsurilor de intervenţie, în sensul 
ameliorării deficitelor de adaptare psihosocială  şi a reducerii factorilor stresanţi de viaţă.   

Există două categorii de factori de predicţie ai riscului: factori de risc statici – care sunt 
neschimbabili şi factori de risc dinamici (stabili şi acuţi) – care sunt schimbabili. Factorii statici de 
risc vizează evaluarea trăsăturilor legate de istoricul infracţional şi de personalitate, sub aspectul 
trăsăturilor care nu suportă schimbări majore pe parcursul timpului. Pe de altă parte, factorii de risc 
dinamici vizează variabile zilnice, susceptibile la schimbare prin tratament sau alte intervenţii.  

În literatura de specialitate, un rol important în decizia de a recidiva par să aibă următorii 
factori de risc statici: stilul de viaţă infracţional cronic, tulburarea de personalitate (psihopatia), 
disfuncţiile cognitive (legate de învăţare), vârsta sub 40 de ani, violenţa, comportamentul antisocial 
şi comportamentul sexual compulsiv, deviant, dar şi detaşarea, lipsa ataşamentelor sigure, debutul 
timpuriu în cariera infracţională, victime de sex masculin, din afara familiei, diversitatea victimelor. 
Factorii de risc dinamici asociaţi cu recidiva sunt: atitudinile stereotipe, ostile cu privire la femei, un 
stil de viaţă susţinut de atitudini şi influenţe antisociale generale, un nivel ridicat de impulsivitate, 
negarea, distorsiunile cognitive şi singurătatea emoţională, empatia scăzută faţă de victimă, 
controlul emoţional deficitar, deficitele în sfera intimităţii şi a rezolvării de probleme, preocupări şi 
fantezii sexuale deviante etc. (Decsei-Radu, 2009). 

 
 

4.1. Componenta de Evaluare iniţială  
 

Date generale de identificare (numele instituţiei în care se completează; data aplicării; 
numele evaluatorului; numele şi prenumele minorului/tânărului; data naşterii; vârsta, genul, numărul 

de clase absolvite, tipul infracţiunii, durata măsurii educative, apartenența etnică și religioasă). 
 

Inventarul de evaluare a nevoilor/factorilor de risc/vulnerabilitate – 10 secţiuni 
1. Infracţiunea actuală cu 3 itemi: Infracţiunea capitală/principală (8 subitemi); Natura şi 

modalitatea de săvârşire a unei infracţiuni (9 subitemi); Circumstanţe favorizante/agravante în 
săvârşirea infracţiunii (9 subitemi); 

2. Istoricul infracţional cu 2 itemi: Aspecte relevante privind istoricul infracţional (9 
subitemi); Tipul antecedentelor penale (6 subitemi); 

3. Atitudinea cu 2 itemi: Atitudinea faţă de infracţiunea săvârşită (6 subitemi) şi Atitudinea 
faţă de respectarea legilor, a regulilor şi normelor sociale (4 subitemi); 

4. Instruirea şcolară, vocaţională şi integrarea profesională cu 4 itemi: Tipul şi nivelul 
studiilor (4 subitemi); Probleme de şcolarizare (6 subitemi); Dificultăţi în procesul de instruire 
şcolară (4 subitemi); Dificultăţi de integrare profesională (4 subitemi); 

5. Condiţiile de viaţă cu 2 itemi: Forma de locuire (3 subitemi) şi Condiţii neadecvate de 
locuire (4 subitemi);  



6. Situaţia financiară cu 2 itemi: Situaţia financiară/veniturile familiei (3 subitemi) şi 
Modalităţi de cheltuire a veniturilor (6 subitemi);  

7. Relaţiile intrafamiliale cu 5 itemi: Tipul familiei de origine (6 subitemi); Modalitatea de 
exercitare a funcţiilor parentale în familia de origine (3 subitemi); Disfuncţii în familia de origine (8 
subitemi); Climat familial de risc (7 subitemi); Disfuncţii în relaţia cu partenerul de viaţă actual (3 
subitemi); 

8. Stilul de viaţă şi anturajul cu 2 itemi: Caracteristici ale sistemului de relaţii sociale (3 
subitemi) şi Comportamente disfuncţionale prezente în relaţiile sociale (5 subitemi);  

9. Consumul/dependenţa de substanţe cu 2 itemi: Dependenţa de substanţe psihoactive 
(11 subitemi) şi Probleme asociate consumului de droguri (7 subitemi);  

10. Aspecte privind sănătatea fizică şi mentală cu 5 itemi: Prezenţa unor afecţiuni fizice (4 
subitemi); Prezenţa unor afecţiuni psihiatrice (3 subitemi); Condiţii favorizante pentru dezvoltarea 
unor afecţiuni psihice (5 subitemi); Prezenţa unor stări de disconfort psihic (9 subitemi); 
Comportamente heteroagresive (5 subitemi). 

Instrumentul de evaluare a nevoilor/factorilor de risc/de vulnerabilitate are o Anexă care se 
utilizează în cazul tinerilor pentru care instanţa a dispus continuarea executării măsurii educative în 
penitenciar la sesizarea locului de deţinere. Aceasta conţine 3 itemi: Numărul sancţiunilor aplicate 
(2 subitemi); Tipul abaterilor săvârşite (7 subitemi) şi Implicarea în producerea unor evenimente 
negative deosebit de grave (5  subitemi).  

Aşadar, Inventarul de evaluare a nevoilor/factorilor de risc/de vulnerabilitate – Componenta 
de evaluare iniţială, cuprinde un număr de 29 de itemi (fiecare conţinând între 3 şi 11 subitemi – 
164 subitemi în total) şi o Anexă cu 3 itemi (14 subitemi) însumând un număr de 32 de itemi (182 
de subitemi). 

 
Inventarul de evaluare a factorilor resursă/de protecţie – 10 secţiuni  
1. Infracţiunea actuală cu un item: Natura şi modalitatea de săvârşire a unei infracţiuni (3 

subitemi);  
2. Istoricul infracţional cu itemul Aspecte relevante privind istoricul infracţional (3 

subitemi);  
3. Atitudinea cu 2 itemi: Atitudinea faţă de infracţiunea săvârşită (5 subitemi) şi Atitudinea 

faţă de respectarea legilor, a regulilor şi normelor sociale (3 subitemi); 
4. Instruirea şcolară, vocaţională şi integrarea profesională cu 4 itemi: Tipul şi nivelul 

studiilor (4 subitemi); Domenii de interes (13 subitemi); Aptitudini şi abilităţi manifestate într-un 
anumit domeniu de activitate (8 subitemi); Integrarea profesională (4 subitemi); 

5. Condiţiile de viaţă cu itemul: Forma şi condiţiile de locuire (5 subitemi);  
6. Situaţia financiară cu itemul Situaţia financiară/veniturile familiei (3 subitemi);  
7. Relaţiile intrafamiliale cu 3 itemi: Aspecte pozitive privind familia de origine (6 subitemi); 

Modalitatea de exercitare a funcţiilor parentale în familia de origine (4 subitemi); Aspecte pozitive în 
relaţia cu partenerul de viaţă actual (3 subitemi); 

8. Stilul de viaţă şi anturajul cu itemul Caracteristici ale sistemului de relaţii sociale (4 
subitemi);  

9. Consumul/dependenţa de substanţe cu itemul Aspecte pozitive privind consumul de 
substanţe (6 subitemi);  

10.  Aspecte privind sănătatea fizică şi mentală cu 2 itemi Aspecte privind sănătatea fizică 
(3 subitemi) şi Aspecte privind sănătatea psihică (9 subitemi). 

Inventarul de evaluare a resurselor/factorilor de protecţie – Componenta de evaluare iniţială, 
cuprinde 17 itemi (fiecare conţinând între 3 şi 13 subitemi – 86 subitemi în total) repartizaţi, ca şi în 
cazul inventarului de evaluare a nevoilor/factorilor de risc, în funcţie de 10 dimensiuni de analiză. 

Subliniem faptul că identificarea factorilor de protecţie se înscrie, pe deplin, în studiul 
factorilor determinanţi implicaţi în procesul de reabilitare şi reinserţie socială a minorului/tânărului.  

 
     
4.2. Componenta de Evaluare periodică  
 



Date generale de identificare (numele instituţiei în care se completează; data aplicării; 
numele evaluatorului; numele şi prenumele minorului/tânărului; data naşterii; vârsta, genul, numărul 
de clase absolvite, tipul infracţiunii, durata măsurii educative) 

 
Inventarul de evaluare a nevoilor/factorilor de risc/vulnerabilitate – 7 secţiuni 
1. Traseul execuţional cu 4 itemi: Implicarea în producerea unor evenimente negative 

deosebit de grave (2 subitemi), Sancţiuni disciplinare aplicate (2 subitemi), Tipul abaterilor săvârşite 
(7 subitemi), Aspecte privind situaţia juridică (5 subitemi); 

2. Atitudinea cu 2 itemi: Atitudinea faţă de infracţiunea săvârşită (6 subitemi) şi Atitudinea 
faţă de respectarea legilor, a regulilor şi normelor sociale (4 subitemi); 

3. Instruirea şcolară, vocaţională şi integrarea profesională cu 3 itemi: Probleme de 
şcolarizare pe perioada internării (6 subitemi); Dificultăţi în procesul de instruire şcolară (4 
subitemi); Dificultăţi de integrare profesională (2 subitemi); 

4. Situaţia familială cu itemul Elemente noi de risc (7 subitemi); 
5. Stilul de viaţă şi anturajul cu itemul Caracteristici ale sistemului de relaţii sociale (6 

subitemi);  
6. Consumul de substanţe cu itemul Probleme asociate consumului de droguri (5 

subitemi);  
7. Aspecte privind sănătatea fizică şi mentală cu 4 itemi: Prezenţa unor afecţiuni 

psihiatrice (2 subitemi); Condiţii favorizante pentru dezvoltarea unor afecţiuni psihice în timpul 
internării (4 subitemi); Prezenţa unor stări de disconfort psihic (10 subitemi); Comportamente 
heteroagresive (5 subitemi). 

Inventarul de evaluare a nevoilor/factorilor de risc/de vulnerabilitate – Componenta de 
evaluare periodică, include 16 itemi (fiecare conţinând între 2 şi 10 subitemi – 77 subitemi în total). 

 
Inventarul de evaluare a factorilor resursă/de protecţie – 7 secţiuni 
1. Traseul execuţional cu 3 itemi: Aspecte privind situaţia juridică (un subitem), Situaţia 

disciplinară în perioada analizată (5 subitemi), Tipul recompenselor primite (8 subitemi); 
2. Atitudinea cu 2 itemi: Atitudinea faţă de infracţiunea săvârşită (5 subitemi) şi Atitudinea 

faţă de respectarea legilor, a regulilor şi normelor sociale (4 subitemi); 
3. Instruirea şcolară, vocaţională şi integrarea profesională cu 3 itemi: Evoluţia situaţiei 

şcolare şi profesionale (4 subitemi); Participare la activităţi şi programe în domeniile de interes (13 
subitemi); Aptitudini şi  abilităţi dobândite în perioada analizată (8 subitemi); 

4. Situaţia familială cu itemul Factori protectivi în situaţia familială (7 subitemi); 
5. Stilul de viaţă şi anturajul cu itemul Caracteristici ale sistemului de relaţii sociale (4 

subitemi);  
6. Consumul de substanţe cu itemul Aspecte pozitive privind consumul de substanţe (6 

subitemi);  
7. Aspecte privind sănătatea fizică şi mentală cu 2 itemi: Aspecte privind sănătatea fizică 

(3 subitemi); Aspecte privind sănătatea psihică (11 subitemi). 
Inventarul de evaluare a resurselor/factorilor de protecţie – Componenta de evaluare 

periodică, include 13 itemi (fiecare conţinând între unul şi 13 subitemi – 79 subitemi în total) 
repartizaţi în funcţie de 7 dimensiuni de analiză. 

 
 

5. Modul de atribuire şi calculare a scorurilor 
 
Atât la Scala pentru evaluarea nevoilor/riscurilor, cât şi la Scala pentru evaluarea 

resurselor/factorilor de protecţie s-au atribuit fiecărui subitem câte 1, 3 sau 5 puncte. Atribuirea 
punctajelor s-a realizat diferenţiat, în funcţie de:  

- impactul pe care-l poate avea satisfacerea/nesatisfacerea unei anumite nevoi în planul 
dezvoltării psihosociale a minorului/tânărului şi, implicit, a reintegrării sociale ulterioare 
perioadei de detenţie; 

- prezenţa şi/sau absenţa consecinţelor referitoare la subitemul respectiv; 



- caracterul prioritar al nevoilor/factorilor de risc sau al resurselor/factorilor de protecţie în 
luarea unor măsuri de intervenţie.  

Fiecare subitem a fost cotat cu câte 1, 3 sau 5 puncte pentru ca evaluatorul să poată sesiza 
mai uşor diferenţele între dimensiunile analizate, între nevoi/factori de risc şi cei de protecţie, între 
profilul creionat la evaluarea iniţială şi cel de la evaluarea periodică şi finală, astfel încât măsurile de 
intervenţie să fie specifice, centrate pe necesităţile fiecărui minor/tânăr pentru o mai bună 
reintegrare psihosocială în societate. 

Sistemul de scorare este sumativ pe fiecare item (se adună punctele obţinute din bifarea 
unuia sau mai multor subitemi) şi pe fiecare dimensiune (se adună scorurile obţinute de la fiecare 
item). Punctele obţinute prin bifarea unuia sau mai multor subitemi se adună, rezultând scorul 
itemului respectiv. Obţinerea unui scor egal sau mai mare decât scorul de alertă (critic) indicat, 
semnifică faptul că dimensiunea şi nevoile/factorii corespunzătoare acesteia sunt prioritare 
în raport cu celelalte dimensiuni şi necesită intervenţie.  

În final, se va obţine un scor generic rezultat din adunarea scorurilor obţinute pe fiecare 
dimensiune, atât în cazul Inventarului de evaluare a nevoilor/factorilor de risc, cât şi în cazul 
Inventarului de evaluare a resurselor/factorilor de protecţie.  

 
Rezultatele aplicării Instrumentului – Componenta de evaluare iniţială, vor fi reflectate în 

manieră figurativă, cu evidenţierea intervalelor de distribuire a scorurilor (Curba lui Gauss) şi, după 
caz, stabilirea unor corelaţii semnificative între anumiţi factori de risc/nevoi şi conduita 
infracţională.  

De asemenea, se intenţionează elaborarea unei „hărţi” a nevoilor/factorilor de risc şi 
resurselor prezente la populaţia penitenciară evaluată.  

Rapoartele de pilotare transmise de către evaluatorii implicaţi în administrarea instrumentului 
vor fundamenta deciziile de revizuire şi definitivare a instrumentului. În sensul celor prezentate, 
validarea instrumentului se va face în formă consensuală, consecutiv interpretării şi analizei 
statistice a rezultatelor şi a concluziilor comunicate de către personalul direct implicat în evaluarea 
minorilor/tinerilor. 
 
 
 



 

Capitolul III.  
GHIDUL DE INTERVIU 

 
 

I.  

Infracţiunea capitală/principală  
Pentru ce infracţiune eşti condamnat? 
 
Natura şi modalitatea săvârşirii infracţiunii 
Cum ai săvârşit fapta? Descrie ce s-a întâmplat.  
Ai fost violent? Ai lovit victima? Cât de tare? Cu ce ai lovit-o? 
Cunoşteai victima? Ai urmărit-o?  
Există ceva anume ce obişnuieşti să faci în timpul/înaintea sau după comiterea faptei? Cum 

te-ai hotărât să comiţi fapta, te-ai gândit mult înainte? 
 
Circumstanţe favorizante/agravante în săvârşirea infracţiunii   
Ai băut/te-ai drogat înainte de comiterea faptei? În ce fel crezi că te-a influenţat consumul de 

alcool/droguri în comiterea infracţiunii?  
Ai vorbit cu cineva înainte despre ce vrei să faci?  
Câte persoane au fost victime ale infracţiunii tale? Cine a fost direct lovit de fapta ta? Ai 

încercat să faci ceva ca să repari răul făcut? 
Care e rolul tău în săvârşirea faptei? 
Obişnuieşti să săvârşeşti doar o anumită faptă? Cum obişnuieşti să procedezi? 
Fapta pentru care eşti aici este mai gravă decât cele anterioare? 
 

II. 

Aspecte relevante privind istoricul infracţional  
Povesteşte dacă ai mai avut de-a face cu poliţia. 
Când s-a întâmplat prima dată? Ce s-a întâmplat? De câte ori ai mai fost arestat? Cum s-au 

soluţionat anchetele? 
Ai săvârşit alte fapte în timp ce erai sub supraveghere sau liberat condiţionat? 
 

III. 

Atitudinea faţă de infracţiunea săvârşită  
Te consideri vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat? Care crezi că este partea ta de vină? 
Cum crezi că ai ajuns aici?  
Ce părere ai despre pedeapsa pe care ai primit-o/faptul că eşti închis? 
Ce simţi faţă de victimă?  
 
Atitudinea faţă de respectarea legilor, a regulilor şi a normelor sociale  
Cât de important ţi se pare să respecţi regulile din societate? Dă un exemplu de regulă pe 

care o respecţi. Care ţi se pare regula cea mai greu de respectat? De ce? Cum vezi tu persoana 
care îţi impune regulile? (părinţi, profesori, personalul din unităţi). Cum ar trebui să arate persoana 
care impune reguli pentru a o asculta? 

Povesteşte ce faci dacă vezi o persoana care are nevoie de ajutor. Dă un exemplu. (o situaţie 
în care ai fost implicat) 

Ce înseamnă pentru tine să fii liber?  Cum se împacă asta cu drepturile celorlalţi? 
Cum te vezi la un an după liberare? 
Ce crezi că ai putea să faci pentru a nu mai avea probleme cu poliţia pe viitor? 
 

IV.  

Tipul şi nivelul studiilor  
Câte clase ai absolvit? La ce şcoala? Unde?  



Cum a fost la şcoală? Ce ţi-a plăcut/Ce nu ţi-a plăcut la şcoala? Ce disciplină ţi-a plăcut cel 
mai mult? La ce materie îţi era greu să înveţi? 

Care a fost motivul pentru care nu ai mai mers la şcoala (după clasa...)? 
Ai avut probleme disciplinare la şcoală? Ce s-a întâmplat? 
Cum te-ai înţeles cu colegii? Dar cu profesorii?  
Ţi-ar plăcea să continui şcoala în timpul cât eşti aici? De ce? 
 Cum obişnuieşti să-ţi petreci timpul liber? Care sunt activităţile tale preferate? Dă un exemplu.      
La ce te pricepi? Dă un exemplu.  
Ce activităţi ţi-ar plăcea sa faci? 
Povesteşte dacă ai muncit vreodată şi cum a fost. Ce te-a atras/ce ţi-a plăcut în munca pe 

care ai desfăşurat-o? Ce muncă crezi că ţi-ar plăcea să faci în perioada detenţiei?  
Ai vreo calificare? Cum ai obţinut-o?   
Te-ar interesa să înveţi o meserie? Care? De ce? 
Ce ţi se pare cel mai greu în a găsi şi a păstra un loc de muncă? De ce? 
 

V. 

Forma de locuire  
Unde ai locuit? Descrie locul unde ai stat (aveai apă curentă, lumină, căldură, era mobilată 

corespunzător?). A cui era locuinţa? Cu cine mai stăteai? Ce ţi-a plăcut/Ce nu ţi-a plăcut? 
Ai mai locuit şi în alte părţi? Cum a fost? De ce te-ai mutat? Ai stat vreodată într-o instituţie de 

protecţie socială (centru de plasament/adăpost de noapte etc.)? 
Cum te înţelegeai cu vecinii? Cum erau vecinii? Dă un exemplu. 
Aveai în apropriere servicii de transport, şcoală, cabinet medical, biserică, magazine/piaţă? 
Cât de des venea poliţia în zonă? Te simţeai în siguranţă în zona în care locuiai? De ce? 
Ai dormit vreodată pe stradă? Ce s-a întâmplat? 
 

VI.  

Situaţia financiară/veniturile familiei  
Cine aducea bani în familie? Cum câştiga banii?  
În familie pe ce se cheltuiau banii? Vă ajungeau pentru asigurarea hranei şi a cheltuielilor de 

întreţinere? 
Aveai bani de cheltuit? De unde? Cum i-ai folosit?  
Ţi-ai ajutat familia cu bani?  
Pe ce obişnuiai să cheltuieşti cei mai mulţi bani? 
Cât de mult contează banii în viaţa ta? Ce ai fi dispus să faci ca să-i obţii? 
Dacă ai avea un salariu, cum ţi-ai împărţi banii? 
 

VII.  

Tipul familiei de origine  
Cine te-a crescut? Povesteşte despre relaţiile cu părinţii (sunt părinţi naturali, 

căsătoriţi/recăsătoriţi/concubinaj etc.).  
Ce îţi place/nu îţi place la familia ta?  
Cum se înţelegeau părinţii între ei? Cu cine te înţelegeai cel mai bine?  
Ce fel de probleme/conflicte existau în familie? Cât de frecvente? Cum se rezolvau 

problemele/conflictele din familie? Dă un exemplu. 
Obişnuiţi să vă ajutaţi între voi în familie? Dă un exemplu.  
Când ai o problemă, cum procedezi, la cine apelezi? 
Cum procedau părinţii când făceai o prostie? 
Cum se împărţeau sarcinile în familie? 
Cum se iau deciziile în familia ta? 
Membrii familiei au mai avut de a face cu poliţia? Există în familie probleme de sănătate 

grave/dizabilităţi? 
Cum se preocupau părinţii de tine? (când erai bolnav, faţă de frecventarea şcolii, faţă de 

cercul tău de prieteni) 



Au lipsit o perioadă mai lungă de timp unul sau ambii părinţi de acasă? Cât timp? Care a fost 
motivul? Cum te-ai simţit în această perioadă? În grija cui ai rămas? 

Cum crezi că vor ţine legătura cu tine membrii familiei? 
În ce fel contează familia pentru tine? 
Cum consideri că ar trebui să te ajute familia? De ce? 
Ai un partener de viaţă? Cum vă înţelegeţi? Este o relaţie serioasă? Ce dificultăţi aţi 

întâmpinat în relaţie? Cum obişnuiţi să vă rezolvaţi problemele/dificultăţile?  
Aveţi copii? Cine se ocupă de ei acum? Cum te-ai ocupat tu de ei? Povesteşte.  
Ce crezi că se va întâmpla cu relaţia ta în viitor (pe perioada detenţiei şi după ce te liberezi)? 
 

VIII.  

Stilul de viaţă şi anturajul 
Ai prieteni? Povesteşte despre ei. Aparţii unui singur grup sau mai multor grupuri de prieteni? 

De cât timp vă cunoaşteţi? Cum vă petreceţi timpul împreună? Obişnuiţi să discutaţi/să faceţi lucruri 
ieşite din comun legate de sexualitate?  

Cât de des te vezi cu prietenii? Cum vă distingeţi de alte grupuri (rapperi, emo etc.)?  
În ce situaţii ceri ajutorul prietenilor?  
În grupul tău de prieteni există persoane care au avut de-a face cu poliţia?  
Cu ce se ocupă cel mai bun prieten al tău?  
Au fost situaţii în care ai fost invidios pe unul dintre prietenii tăi? De ce? Ce s-a întâmplat? 
Cât de mult contează pentru tine părerea prietenilor tăi şi în ce fel?  
Ce ai învăţat de la prietenii tăi?  
Cum eşti văzut în grupul de prieteni? Care este părerea ta despre ei? Ce rol joci în grupul de 

prieteni? Cum rezolvaţi problemele când vă certaţi? 
Cum crezi că vei ţine legătura cu prietenii tăi cât timp eşti aici? 
Aici crezi că îţi vei face prieteni? 
Eşti mereu interesat să-ţi faci prieteni/cunoştinţe noi sau preferi relaţiile cu persoanele deja 

cunoscute? Dă un exemplu. 
Există o persoană în rândul cunoştinţelor tale pe care o admiri şi este un model pentru tine? 
La ce fel de activităţi organizate în comunitate (şcoală, biserică) ai participat? În ce mod te-ai 

implicat? Dă un exemplu. 
 

IX. 

Consumul de substanţe 
Ai consumat vreodată...? (Se întreabă în legătură cu fiecare item din lista). Cât de des? 

Povesteşte cum ai ajuns să consumi. 
Familia/prietenii tăi consideră că ai o problemă în legătură cu consumul de substanţe?  
De obicei consumi singur sau în grup?  
Ai în familie/grupul de prieteni consumatori? 
În ce fel te-a afectat consumul de substanţe (sănătatea, în familie, la şcoală, loc de muncă, 

comunitate etc.) şi cum crezi că ţi-a schimbat viaţa? 
Consideri că ai o problemă legată de consum? 
Ai beneficiat de ajutor în rezolvarea problemei? 
Ţi-ai dori să fii sprijinit ca să te poţi lăsa? Ce anume crezi că te-ar ajuta pentru a nu mai 

consuma? 
Ai încercat vreodată să renunţi? Ai urmat vreun tratament? Ce s-a întâmplat după?  
Ai fost implicat şi în alte activităţi legate de droguri (producere, comercializare, traficare etc.)? 
 

X. 

Aspecte privind sănătatea fizică şi mentală 
Te confrunţi cu vreo problemă de sănătate? În ce fel? Ai fost spitalizat pentru această 

problemă? Urmezi/ai urmat un tratament?  
Ai avut în familie persoane care au fost internate la spital? De ce?  
Ai avut persoane care s-au sinucis/au avut tentative de suicid în familie? 
Ai avut vreo evaluare psihiatrică făcută? 



Ai trăit un eveniment catastrofic/traumatic (moartea unei persoane dragi, un accident grav, 
pierderea locuinţei, incendiu, inundaţie) . Povesteşte cum te-a afectat. 

Reuşeşti să te trezeşti la timp când trebuie să mergi undeva? 
Când eşti într-un loc nou, reuşeşti să te orientezi uşor sau te rătăceşti/pierzi? 
Ce părere ai despre tine? Cum te vezi? Dă un exemplu. 
Ce crezi despre viaţă? Au fost situaţii în care ai simţit că viaţa nu are niciun rost? Dă un 

exemplu.  
Au fost momente în viaţă când te-ai simţit singur, abandonat? Dă un exemplu.  
Este ceva de care îţi este frică? Ce anume? 
Eşti mulţumit de viaţa ta? Crezi că ai fi putut să faci altfel în situaţia dată? 
Când eşti nemulţumit de tine, cum reacţionezi? 
Cum vezi moartea? Te-ai gândit/ai încercat vreodată să-ţi iei viaţa?  
Ai probleme cu somnul? Descrie. 
Ai cicatrice în diferite zone ale corpului? Care a fost cauza? 
Ce faci când eşti supărat/nervos (spargi/loveşti obiecte sau persoane)? Cum reuşeşti să-ţi 

controlezi “nervii”?  
Cum reacţionezi când te atrage fizic o persoană? În ce fel reuşeşti să-ţi controlezi pornirile  

sexuale? 
Iubeşti/îţi plac animalele/plantele? Ţi s-a întâmplat vreodată să loveşti/omori un animal? Ce 

simţi când vezi un animal care suferă? Ai avut vreodată grijă de vreun animal/plantă? 
Ce părere ai despre credinţă/religie?  
Ce pasiuni/preocupări ai în timpul liber? 
La ce programe şi activităţi eşti interesat să participi pentru a-ţi rezolva problemele sau pentru 

a te simţi mai bine? 
      
    
 
 
 
 
 
  
 



 

Capitolul IV. 
MODUL DE ADMINISTRARE 

 
 
Se coroborează informaţiile obţinute din interviu, cu cele din aplicaţia informatică/dosarul 

penal. Cele două tipuri de inventare  – Evaluarea nevoilor/riscurilor şi Evaluarea factorilor 
protectivi, se completează simultan de către evaluator, în timp ce foloseşte Ghidul de interviu. 
Metodologia de aplicare a instrumentului este aceeaşi pentru toate componentele de evaluare: 
iniţială, periodică şi finală. 

Componenta de evaluare iniţială se aplică în perioada de carantina şi observare. Numărul 
întâlnirilor în vederea evaluării nu este pre-determinat, capacitatea persoanei evaluate de a 
răspunde şi susţine un dialog condiţionând durata de aplicare. 

 În evaluarea periodică se reiau itemii cu caracter dinamic, care pot suferi modificări pe 
timpul executării măsurii educative şi sunt relevanţi pentru perioada analizată. Evaluarea periodică 
se face atunci când tânărul este analizat în cadrul comisiilor constituite la nivelul centrului (după 
caz, comisia pentru individualizarea regimului, consiliul educativ) sau ori de câte ori apar modificări 
semnificative în situaţia persoanei evaluate. 

În evaluarea finală se utilizează itemii din evaluarea periodică, rezultatele obţinute fiind 
raportate la rezultatele evaluării iniţiale, precum şi a evaluărilor de parcurs. Concluziile evaluărilor 
finale pot fi puse la dispoziţia instituţiilor/organizaţiilor cu rol în sprijinirea reinserţiei sociale a 
minorului/tânărului. 

Colectarea informaţiilor se face ducând o discuţie firească, normală, cu minorul/tânărul, 
evitându-se discuţiile de tip interogatoriu. În acord cu aceasta, evaluatorul este liber să reformuleze 
întrebările sau să completeze cu unele noi, astfel încât să obţină maximum de informaţii necesare 
(conform inventarului), pentru o evaluare cât mai obiectivă, într-o manieră firească. Deoarece 
nivelul de sinceritate şi capacitatea de reflecţie a minorilor/tinerilor (necesare pentru a completa 
itemii din fişele de cotare) sunt impredictibile, evaluatorul este încurajat să adreseze întrebări 
multiple vizând aceleaşi aspecte. 

La data completării inventarelor se trece data la care persoana este evaluată.  
Este importantă menţinerea ordinii de completare a secţiunilor, deoarece anumite întrebări 

necesită verificări /răspunsuri la întrebări anterioare. Instrumentul NU se aplică în momentul în care 
persoana se află sub influenţa unor substanţe/medicamente psihoactive. 

 
SECŢIUNEA 1 – INFRACŢIUNEA ACTUALĂ  

 

Instrucţiuni privind evaluarea 
nevoilor/riscurilor (RI) 

Instrucţiuni privind evaluarea factorilor 
protectivi (FPI) 

1. Infracţiunea capitală/principală (O singură variantă de răspuns)  

Se optează pentru o singură variantă de răspuns, 
corespunzătoare tipului de infracţiune pentru care 
minorul/tânărul  execută măsura educativă în 
prezent. Se bifează varianta corespunzătoare în 
fişa de cotare. Tipul infracţiunii poate fi 
identificat/verificat prin intermediul aplicaţiei 
informatice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varianta de răspuns corespunzătoare 
subpunctului 1.h) se referă la infracţiunile care nu 
se încadrează în niciuna dintre categoriile 
enumerate anterior, evaluatorul consemnând în 
spaţiul special prevăzut tipul acesteia.  

Scorul este reprezentat de punctajul 
corespunzător variantei de răspuns bifate 
(maximum 5).   

Întrebările orientative, necesare pentru 



completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

2. Natura şi modalitatea săvârşirii infracţiunii (Nici una, una sau mai multe variante de 
răspuns) 

După caz, se bifează toate acele variante de 
răspuns corespunzătoare descrierii faptei de 
către persoana evaluată. Acestea pot fi 
identificate şi prin intermediul aplicaţiei 
informatice. 

După caz, se optează pentru una sau mai 
multe variante de răspuns, 
corespunzătoare naturii şi modalităţii de 
săvârşire a infracţiunii pentru care 
minorul/tânărul execută măsura educativă. 
Acestea pot fi identificate şi prin 
intermediul aplicaţiei informatice. 

Atunci când fapta a fost săvârşită cu violenţă, se 
alege unul dintre punctele a) sau b), în funcţie de 
nivelul de exercitare al acesteia. În cazul în care 
sunt prezente elemente care nu se regăsesc în 
niciuna dintre variante, se bifează „Altele” şi se 
menţionează explicit circumstanţele afirmate. 

 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns 
bifate şi se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse 
în Ghidul de interviu. 

3. Circumstanţe favorizante/agravante în săvârşirea infracţiunii (Nici una, una sau mai 
multe variante de răspuns) 

Se optează, după caz, pentru variantele de 
răspuns corespunzătoare circumstanţelor de 
săvârşire a infracţiunii de către minorul/tânărul  
evaluat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se alege varianta „a” atunci când fapta a fost 
comisă de cel puţin 3 făptuitori (conform Codului 
Penal). Se bifează varianta „d”, dacă fapta a fost 
săvârşită în intervalul orar 20:00-06:00 (conform 
Codului Penal). Se alege varianta „e” în situaţia 
în care victimele infracţiunii sunt: copii, vârstnici, 
persoane cu dizabilităţi. Se bifează varianta „g”,  
potrivit menţiunilor consemnate în aplicaţia 
informatică. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Notă! La finalul întregii secţiuni, în ambele componente ale instrumentului se consemnează scorul 
de alertă, adunând totalul fiecărui item. 
                

SECŢIUNEA 2 – ISTORICUL INFRACŢIONAL 
 

Instrucţiuni privind evaluarea 
nevoilor/riscurilor (RII) 

Instrucţiuni privind evaluarea factorilor 
protectivi (FPII) 

1. Aspecte relevante privind istoricul infracţional (Nici una, una sau mai multe variante de 
răspuns) 

După caz, se optează pentru una sau mai multe 
variante de răspuns corespunzătoare istoricului 

Se optează, după caz, pentru variantele 
de răspuns corespunzătoare istoricului 



infracţional. Acestea pot fi identificate cu ajutorul 
aplicaţiei informatice/dosarului penal. 

infracţional al minorului/tânărului evaluat. 

În cazul în care există antecedente penale, se 
alege unul dintre punctele a) sau b).  
Punctele h) şi i) vizează informaţii referitoare la 
măsurile privative de libertate executate anterior. 

 
 
 
 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns 
bifate şi se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse 
în Ghidul de interviu. 

2.Tipul antecedentelor penale (Nici una, una sau mai multe variante de răspuns) 

După caz, se alege una sau mai multe variante 
de răspuns. Acestea pot fi identificate cu ajutorul 
aplicaţiei informatice/dosarului penal. 

 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Notă! La finalul întregii secţiuni, în ambele componente ale instrumentului se consemnează scorul 
de alertă, adunând totalul fiecărui item. 
 

SECŢIUNEA 3 – ATITUDINEA  
 

Instrucţiuni privind evaluarea 
nevoilor/riscurilor (RIII) 

Instrucţiuni privind evaluarea factorilor 
protectivi (FPIII) 

1. Atitudinea faţă de infracţiunea săvârşită (Una sau mai multe variante de răspuns)  

Se optează pentru una sau mai multe variante de 
răspuns.  

Se optează pentru minimum o variantă de 
răspuns, corespunzătoare alegerii 
minorului/tânărul. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns 
bifate şi se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse 
în Ghidul de interviu. 

2. Atitudinea faţă de respectarea legilor, a regulilor şi a normelor sociale (Nici una, una 
sau mai multe variante de răspuns) 

Se optează, după caz, pentru una sau mai multe 
variante de răspuns corespunzătoare alegerii 
minorului/tânărului evaluat.  

Se optează, după caz, pentru una sau mai 
multe variante de răspuns 
corespunzătoare alegerii 
minorului/tânărului evaluat. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns 
bifate şi se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse 
în Ghidul de interviu. 

Notă! La finalul întregii secţiuni, în ambele componente ale instrumentului se consemnează scorul 
de alertă, adunând totalul fiecărui item. 
 

SECŢIUNEA 4 – INSTRUIREA ŞCOLARĂ, VOCAŢIONALĂ ŞI INTEGRAREA 
PROFESIONALĂ 
 

Instrucţiuni privind evaluarea Instrucţiuni privind evaluarea factorilor 



nevoilor/riscurilor (RIV) protectivi (FPIV) 

1. Tipul şi nivelul studiilor (Se bifează maximum două variante) 

Se bifează maximum două variante de răspuns  
corespunzătoare nivelului de instruire formală a 
persoanei evaluate. Acestea pot fi 
identificate/verificate prin intermediul aplicaţiei 
informatice. 

Se bifează maximum două variante de 
răspuns  corespunzătoare nivelului de 
instruire formală a persoanei evaluate. 
Acestea pot fi identificate/verificate prin 
intermediul aplicaţiei informatice. 

Pentru identificarea analfabetismului 
funcţional/dificultăţilor, evaluatorul poate aplica 
probe simple de citit, scris sau socotit. 

 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns 
bifate şi se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse 
în Ghidul de interviu. 

2. Evaluarea nevoilor/riscurilor reţine Problemele de şcolarizare, iar evaluarea factorilor 
protectivi evidenţiază Domeniile de interes 

Se alege, după caz, una sau mai multe variante 
de răspuns potrivit informaţiilor menţionate de 
către persoana evaluată. Acestea pot fi 
identificate/verificate prin intermediul aplicaţiei 
informatice. 

Se optează pentru maximum trei domenii 
de interes corespunzător alegerii 
exprimate de către minorul/tânărul  
evaluat, în ordinea importanţei acordate de 
către acesta.  

 După exprimarea opţiunilor, evaluatorul 
formulează o întrebare suplimentară 
privind ordinea importanţei acordate 
domeniilor de interes. 
Ordinea privind alegerea domeniilor de 
interes se menţionează în cadranul din 
dreapta, utilizând menţiunile – interes 
crescut, interes mediu, interes scăzut. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns 
bifate şi se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse 
în Ghidul de interviu. 

3. Evaluarea nevoilor/riscurilor reţine Dificultăţile de instruire şcolară, iar evaluarea 
factorilor protectivi evidenţiază Aptitudinile/abilităţile  

Se alege, după caz, una sau mai multe variante 
de răspuns potrivit informaţiilor menţionate de 
către persoana evaluată. Acestea pot fi 
identificate/verificate prin intermediul aplicaţiei 
informatice. 

Se optează pentru maximum trei 
aptitudini/abilităţi, în ordinea priceperii 
exprimate de către minorul/tânărul  
evaluat.  

Pentru identificarea dificultăţilor, evaluatorul 
poate aplica probe simple de citit, scris sau 
socotit sau teste de memorie. 

După exprimarea opţiunilor, evaluatorul 
formulează o întrebare suplimentară 
privind ordinea acestora. 
Ordinea aptitudinilor/abilităţilor se 
menţionează în cadranul din dreapta, 
utilizând menţiunile – foarte bine, mediu, 
bine. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns 
bifate şi se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru Întrebările orientative, necesare pentru 



completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

completarea fişei de cotare, sunt cuprinse 
în Ghidul de interviu. 

4. Evaluarea nevoilor/riscurilor reţine Dificultăţile de integrare profesională, iar 
evaluarea factorilor protectivi evidenţiază Integrarea profesională (Nici una, una sau mai 
multe variante de răspuns) 

Se alege, după caz, una sau mai multe variante 
de răspuns potrivit informaţiilor menţionate de 
către persoana evaluată. Acestea pot fi 
identificate/verificate prin intermediul aplicaţiei 
informatice. 

 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns 
bifate şi se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse 
în Ghidul de interviu. 

Notă! La finalul întregii secţiuni, în ambele componente ale instrumentului se consemnează scorul 
de alertă, adunând totalul fiecărui item. 
 

SECŢIUNEA 5 – CONDIŢIILE DE VIAŢĂ 
 

Instrucţiuni privind evaluarea 
nevoilor/riscurilor (RV) 

Instrucţiuni privind evaluarea factorilor 
protectivi (FPV) 

1. Forma de locuire (Nici una sau o variantă de răspuns, respectiv Nici una, una sau mai 
multe variante de răspuns) 

Se alege, după caz, una sau două variante de 
răspuns potrivit informaţiilor menţionate de către 
persoana evaluată. Acestea pot fi 
identificate/verificate prin intermediul aplicaţiei 
informatice. 

Se optează, dacă este cazul, pentru una 
sau mai multe variante de răspuns  
corespunzătoare informaţiilor menţionate 
de către persoana evaluată. Acestea pot fi 
identificate/verificate prin intermediul 
aplicaţiei informatice. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns 
bifate şi se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse 
în Ghidul de interviu. 

2. Condiţii neadecvate de locuit (Nici una, una sau mai multe variante de răspuns) 

Se optează, dacă este cazul, pentru una sau mai 
multe variante de răspuns corespunzător situaţiei 
descrise de către minorului/tânărul evaluat. 

 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Notă! La finalul întregii secţiuni, în ambele componente ale instrumentului se consemnează scorul 
de alertă, adunând totalul fiecărui item. 
 

SECŢIUNEA 6 – SITUAŢIA FINANCIARĂ 
 

Instrucţiuni privind evaluarea 
nevoilor/riscurilor (RVI) 

Instrucţiuni privind evaluarea factorilor 
protectivi (FPVI) 

1. Situaţia financiară/veniturile familiei (Nici una, una sau mai multe variante de răspuns) 



Atunci când este cazul, se optează pentru una 
sau mai multe variante de răspuns potrivit 
situaţiei descrise de către minorul/tânărul evaluat. 

Atunci când este cazul, se optează pentru 
una sau mai multe variante de răspuns 
potrivit situaţiei descrise de către 
minorul/tânărul evaluat. 

Se recomandă evaluatorului să acorde timpul 
necesar investigării cu atenţie a tuturor itemilor 
din acest capitol, deoarece practica ne arată că 
există o corelaţie motivaţională puternică între 
fapta comisă şi aspectele privind situaţia 
financiară. 

Se recomandă evaluatorului să acorde 
timpul necesar investigării cu atenţie a 
tuturor itemilor din acest capitol, deoarece 
practica ne arată că există o corelaţie 
motivaţională puternică între fapta comisă 
şi aspectele privind situaţia financiară. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns 
bifate şi se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse 
în Ghidul de interviu. 

2. Modalităţi de cheltuire a veniturilor (Nici una, una sau mai multe variante de răspuns) 

După caz, se optează pentru una sau mai multe 
variante de răspuns potrivit situaţiei descrise de 
către minorul/tânărul evaluat. 

 
 
 

Se recomandă evaluatorului să acorde timpul 
necesar investigării cu atenţie a tuturor itemilor 
din acest capitol, deoarece practica ne arată că 
există o corelaţie motivaţională puternică între 
fapta comisă şi aspectele privind situaţia 
financiară. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Notă! La finalul întregii secţiuni, în ambele componente ale instrumentului se consemnează scorul 
de alertă, adunând totalul fiecărui item. 
 

SECŢIUNEA 7 – RELAŢIILE INTRAFAMILIALE 
 

Instrucţiuni privind evaluarea 
nevoilor/riscurilor (RVII) 

Instrucţiuni privind evaluarea factorilor 
protectivi (FPVII) 

1. Evaluarea nevoilor/riscurilor reţine Tipul familiei de origine, iar evaluarea factorilor 
protectivi evidenţiază, în sens general, Aspecte pozitive privind familia de origine (Nici 
una, una sau mai multe variante de răspuns) 

Dacă este cazul, se optează pentru una sau mai 
multe variante de răspuns potrivit răspunsurilor 
minorului/tânărului  evaluat. 

Dacă este cazul, se optează pentru una 
sau mai multe variante de răspuns potrivit 
situaţiei descrise de către minorul/tânărul  
evaluat. 

Se recomandă evaluatorului să acorde timpul 
necesar investigării cu atenţie a tuturor itemilor 
din această secţiune, deoarece practica ne arată 
că există o corelaţie motivaţională puternică între 
fapta comisă şi aspectele privind relaţiile 
intrafamiliale. 

Se recomandă evaluatorului să acorde 
timpul necesar investigării cu atenţie a 
tuturor itemilor din această secţiune, 
deoarece practica ne arată că există o 
corelaţie motivaţională puternică între 
fapta comisă şi aspectele privind relaţiile 
intrafamiliale. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns 



se trece la final. bifate şi se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse 
în Ghidul de interviu. 

2. Modalitatea de exercitare a funcţiilor parentale în familia de origine (Nici una, una sau 
mai multe variante de răspuns) 

Se optează, după caz, pentru una sau mai multe 
variante de răspuns potrivit situaţiei descrise de 
către minorul/tânărul evaluat. 

După caz, se optează pentru una sau mai 
multe variante de răspuns potrivit situaţiei 
descrise de către minorul/tânărul  evaluat. 

Se recomandă evaluatorului să acorde timpul 
necesar investigării cu atenţie a tuturor itemilor 
din această secţiune, deoarece practica ne arată 
că există o corelaţie motivaţională puternică între 
fapta comisă şi aspectele privind relaţiile 
intrafamiliale. 

Se recomandă evaluatorului să acorde 
timpul necesar investigării cu atenţie a 
tuturor itemilor din această secţiune, 
deoarece practica ne arată că există o 
corelaţie motivaţională puternică între 
fapta comisă şi aspectele privind relaţiile 
intrafamiliale. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns 
bifate şi se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse 
în Ghidul de interviu. 

3. Disfuncţii în familia de origine (climatul anterior arestării) (Nici una, una sau mai multe 
variante de răspuns) 

După caz, se optează pentru una sau mai multe 
variante de răspuns potrivit situaţiei descrise de 
către minorul/tânărul evaluat. 

 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

4. Climat familial de risc (Nici una, una sau mai multe variante de răspuns) 

După caz, se optează pentru una sau mai multe 
variante de răspuns potrivit situaţiei descrise de 
către minorul/tânărul evaluat. 

 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

5. Evaluarea nevoilor/riscurilor reţine Disfuncţiile în relaţia cu partenerul actual de viaţă, 
iar evaluarea factorilor protectivi evidenţiază Aspectele pozitive în relaţia cu partenerul 
de viaţă actual 

În situaţia în care persoana evaluată are o relaţie 
de durată cu un anumit partener, se optează, 
după caz, pentru una sau mai multe variante de 
răspuns. 

În situaţia în care persoana evaluată are o 
relaţie de durată cu un anumit partener, se 
optează, după caz, pentru una sau mai 
multe variante de răspuns. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns 
bifate şi se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse 



Ghidul de interviu. în Ghidul de interviu. 

Notă! La finalul întregii secţiuni, în ambele componente ale instrumentului se consemnează scorul 
de alertă, adunând totalul fiecărui item. 

 
SECŢIUNEA 8 – STILUL DE VIAŢĂ ŞI ANTURAJUL 

 

Instrucţiuni privind evaluarea 
nevoilor/riscurilor (RVIII) 

Instrucţiuni privind evaluarea factorilor 
protectivi (FPVIII) 

1. Caracteristici ale sistemului de relaţii sociale (Nici una, una sau mai multe variante de 
răspuns) 

Se optează, dacă este cazul, pentru una sau mai 
multe variante de răspuns corespunzător situaţiei 
descrise de către minorul/tânărul evaluat. 

Se optează, dacă este cazul, pentru una 
sau mai multe variante de răspuns 
corespunzător situaţiei descrise de către 
minorul/tânărul evaluat. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns 
bifate şi se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse 
în Ghidul de interviu. 

2. Comportamente disfuncţionale prezente în relaţiile sociale (Nici una, una sau mai multe 
variante de răspuns)                                

Se optează, dacă este cazul, pentru una sau mai 
multe variante de răspuns corespunzător situaţiei 
descrise de către minorul/tânărul evaluat. 

 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Notă! La finalul întregii secţiuni, în ambele componente ale instrumentului se consemnează scorul 
de alertă, adunând totalul fiecărui item. 
 

SECŢIUNEA 9 – CONSUMUL DE SUBSTANŢE 
 

Instrucţiuni privind evaluarea 
nevoilor/riscurilor (RIX) 

Instrucţiuni privind evaluarea factorilor 
protectivi (FPIX) 

1. Evaluarea nevoilor/riscurilor reţine Dependenţa de substanţe psihoactive, iar 
evaluarea factorilor protectivi evidenţiază Aspectele pozitive privind consumul de 
substanţe (Nici una, una sau mai multe variante de răspuns) 

Se optează, dacă este cazul, pentru una sau mai 
multe variante de răspuns corespunzător situaţiei 
descrise de către minorul/tânărul evaluat. 

Se optează, dacă este cazul, pentru una 
sau mai multe variante de răspuns 
corespunzător situaţiei descrise de către 
minorul/tânărul evaluat. 

Se întreabă în legătură cu fiecare item din listă, 
iar în situaţiile în care se menţionează alte 
substanţe, acestea vor fi consemnate la rubrica 
”Altele”.  

 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns 
bifate şi se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse 
în Ghidul de interviu. 



2. Probleme asociate consumului de droguri (Nici una, una sau mai multe variante de 
răspuns) 

Se optează, dacă este cazul, pentru una sau mai 
multe variante de răspuns corespunzător 
problemelor enumerate de către minorul/tânărul 
evaluat. 

 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Notă! La finalul întregii secţiuni, în ambele componente ale instrumentului se consemnează scorul 
de alertă, adunând totalul fiecărui item. 

 
SECŢIUNEA 10 – ASPECTE PRIVIND SĂNĂTATEA FIZICĂ ŞI MENTALĂ 
 

Instrucţiuni privind evaluarea 
nevoilor/riscurilor (RX) 

Instrucţiuni privind evaluarea factorilor 
protectivi (FPX) 

1. Evaluarea nevoilor/riscurilor reţine Prezenţa unor afecţiuni fizice, iar evaluarea 
factorilor protectivi evidenţiază Aspecte privind sănătatea fizică (Nici una, una sau mai 
multe variante de răspuns) 

Se optează, după caz, pentru una sau mai multe 
variante de răspuns corespunzător stării de 
sănătate a minorului/tânărului evaluat. 

Se optează, după caz, pentru una sau mai 
multe variante de răspuns corespunzător 
stării de sănătate a minorului/tânărului 
evaluat. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns 
bifate şi se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse 
în Ghidul de interviu. 

2. Evaluarea nevoilor/riscurilor reţine Prezenţa unor afecţiuni psihiatrice, iar evaluarea 
factorilor protectivi evidenţiază Aspecte privind sănătatea psihică (Nici una, una sau mai 
multe variante de răspuns) 

Se optează, după caz, pentru una sau mai multe 
variante de răspuns corespunzător afecţiunilor  
minorului/tânărului evaluat. 

Se optează, după caz, pentru una sau mai 
multe variante de răspuns corespunzător 
stării de sănătate psihică a 
minorului/tânărului evaluat. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns 
bifate şi se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse 
în Ghidul de interviu. 

3. Condiţii favorizante pentru dezvoltarea unor afecţiuni psihice (Nici una, una sau mai 
multe variante de răspuns) 

Se optează, după caz, pentru una sau mai multe 
variante de răspuns corespunzător situaţiei 
specifice  minorului/tânărului evaluat. 

 
 
 
 
 

La punctul „d”  nu se adresează o întrebare 
specifică, răspunsul completându-se ţinând cont 
de capacitatea de reflecţie demonstrată prin 
răspunsurile pe care le minorul/tânărul le oferă 
pe parcursul întregii evaluări. Aceasta se referă 



la: uşurinţa cu care persoana evaluată răspunde 
la întrebări, nivelul de conştientizare şi înţelegere  
a problemelor şi resurselor personale. 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

4. Prezenţa unor stări de disconfort psihic (Nici una, una sau mai multe variante de 
răspuns) 

Se optează, după caz, pentru una sau mai multe 
variante de răspuns corespunzător situaţiei 
specifice  minorului/tânărului evaluat. 

 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

5. Comportamente heteroagresive (Nici una, una sau mai multe variante de răspuns) 

Se optează, după caz, pentru una sau mai multe 
variante de răspuns corespunzător situaţiei 
specifice  minorului/tânărului evaluat. 

 
 

Scorul se calculează adunând punctele 
corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi 
se trece la final. 

Întrebările orientative, necesare pentru 
completarea fişei de cotare, sunt cuprinse în 
Ghidul de interviu. 

Notă! La finalul întregii secţiuni, în ambele componente ale instrumentului se consemnează scorul 
de alertă, adunând totalul fiecărui item. 
 

SECŢIUNEA 11 – ANEXA 
 

Anexa se utilizează în cazul tinerilor pentru care instanţa a dispus continuarea executării 
măsurii educative în penitenciar la sesizarea locului de deţinere.  

Scorul obţinut  se adaugă scorului acumulat la toate celelalte zece secţiuni. 
 

Instrucţiuni privind evaluarea nevoilor/riscurilor (RX) 

1. Numărul sancţiunilor aplicate (O singură variantă de răspuns) 

Se optează pentru o singură varianta de răspuns  corespunzătoare situaţiei disciplinare a 
minorului/tânărului evaluat. Aceasta poate fi identificată şi prin intermediul aplicaţiei 
informatice. 

Scorul se calculează adunând punctele corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi se 
trece la final. 

2. Tipul abaterii săvârşite (Una sau mai multe variante de răspuns) 

Se optează pentru una sau mai multe variante de răspuns  corespunzătoare situaţiei 
disciplinare a minorului/tânărului evaluat. Acestea pot fi identificate şi prin intermediul aplicaţiei 
informatice. 

Scorul se calculează adunând punctele corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi se 
trece la final. 

3. Implicarea în producerea unor evenimente negative deosebit de grave (Nici una, una 
sau mai multe variante de răspuns) 



Se optează, dacă este cazul, pentru una sau mai multe variante de răspuns  corespunzătoare 
situaţiei tânărului evaluat. Aceasta poate fi identificată şi prin intermediul aplicaţiei informatice. 

Scorul se calculează adunând punctele corespunzătoare opţiunilor de răspuns bifate şi se 
trece la final. 

Notă! La finalul întregii secţiuni, în ambele componente ale instrumentului se consemnează scorul 
de alertă, adunând totalul fiecărui item. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Capitolul V. 
CONCLUZII. PERSPECTIVE DE VALORIFICARE A REZULTATELOR  

 
 
Din perspectiva utilităţii teoretice a datelor obţinute ca urmare a aplicării instrumentului de faţă, 

se evidenţiază ca prezentând maximum de interes, pe termen lung, corelaţia dintre incidenţa de 
apariţie a unui număr de circumstanţe favorizante ale conduitei infracţionale şi probabilitatea 
manifestării comportamentului deviant – înţeles ca o situaţie specifică care se poate schimba, 
atunci când aceste circumstanţe se schimbă. Din perspectivă acţională, putem aprecia că, dacă 
intervenţia recuperativă în cazul tinerilor delincvenţi este adaptată la particularităţile individuale şi 
corespunde nevoilor acestora, atunci scade probabilitatea apariţiei comportamentelor disfuncţionale 
ale adolescenţilor pe parcursul executării măsurilor educative şi cresc şansele de reinserţie socială 
postcondamnatorie.  

Valorificarea rezultatelor cercetării, pe termen scurt, rezidă în elaborarea unui program de 
intervenţie destinat minorilor şi tinerilor privaţi de libertate, de tip modular, multidisciplinar, 
care să vină în întâmpinarea nevoilor evidenţiate şi să contribuie la prevenirea terţiară a recidivei.  

Măsurile adoptate împotriva celor ce au săvârşit acte antisociale – măsuri cu sau fără libertate, 
nu sunt suficiente prin sine, ci trebuie ajustate şi completate cu demersuri educative şi terapeutice 
adecvate, pentru a forma un tablou de reeducare bine determinat. Acestea trebuie să încurajeze, de 
asemenea, membrii familiei dar şi colectivitatea, în sensul participării la procesul de rezoluţie al 
conflictelor şi de elaborare a soluţiilor la delicvenţa juvenilă. Adolescenţii au nevoie de participarea 
activă şi de sprijinul părinţilor şi al familiei. 

În consecinţă, organizarea detenţiei pentru minori şi tineri trebuie să ia în calcul toate acele 
dimensiuni spaţio-temporale, de natură să favorizeze dezvoltarea potenţialului bio-psiho-social al 
fiinţei umane aflată încă la vârste fragede. Instituţiile pentru minorii şi tinerii infractori trebuie să 
funcţioneze guvernate de principiile specifice comunităţilor educaţionale, în care accentul cade 
nu pe izolarea adolescentului, ci pe protecţia acestuia – ajutor, susţinere, corectarea deficienţelor 
educaţionale şi morale. Această comunitate reprezintă un mediu securizant din punct de vedere 
afectiv, moral, social.  

Concepţia definitorie care trebuie să condiţioneze orientarea intervenţiei este aceea că tânărul 
cu „probleme” nu este un tânăr „anormal”. Astfel, în acţiunea de recuperare a delincvenţilor minori şi 
tineri, primul şi cel mai important lucru este acela de a-i permite individului să fie responsabil, să-şi 
asume consecinţele propriului comportament, sancţiunea singulară neconstituind o soluţie, ci o 
parte din problemă. Pentru adolescent, măsurile educative trebuie să permită o responsabilizare 
semnificativă, oferindu-i ocazia de a-şi da seama de incidenţa răului făcut asupra altuia şi de a 
repara răul pe care l-a cauzat. 



 

Dicţionar de termeni  

 
 
Abandon şcolar – situaţia în care un elev a frecventat şcoala o anumită perioadă de timp, după 
care a renunţat, s-a retras sau a părăsit şcoala înainte de finalizarea unui an de studiu sau înaintea 
încheierii ciclului de studii început.  
Absenteism – tip de conduită evazionistă (de demisie), dar care se cronicizează, se 
permanentizează, reflectând atitudinea dezinteresată a elevului faţă de educaţia şcolară. 
Abuzul copilului – profitarea de pe urma diferenţei de putere dintre un adult şi un copil prin 
desconsiderarea personalităţii celui de-al doilea (Roth - Szamoskozi, 1999; Constantin, 2004); orice 
acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de 
autoritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, 

morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului şi se clasifică 

drept abuz fizic, emoţional, psihologic, sexual şi economic (Legea nr. 272/2004, art. 89, alin. 1). 

Boală cronică – boală care are evoluţie lentă, caracter de durată şi necesită tratament specific (ex.: 
diabet zaharat, malformaţii congenitale, cardiace, astm bronşic, poliartrită juvenilă, boala chistică 
renală, boli autoimune, anemii cronice). 
Bizarerii comportamentale – Comportament atipic, excentric, inacceptabil social care se 
manifestă prin vestimentaţie inadecvată, posturi, gesturi repetate, grimase, atitudini faciale groteşti, 
verbalizare neinteligibilă etc. (ex.: machiaj excentric, îmbrăcăminte neadecvată ocaziei sau vremii). 
Capacitate de reflecţie – judecată afectivă despre propria persoană, speranţă, hotărâre şi 
orientare realistă în raport cu propria viaţă. 
Climat familial de risc – climat nefavorabil de viaţă concretizat prin raporturi conflictuale puternice 
între membrii familiei, lipsa controlului parental sau autoritate excesivă bazată pe pedepse şi 
sancţiuni prea drastice, climat lipsit de valenţe morale care este propice săvârşirii unor acte 
deviante de către minori. 
Comportament hetero/autoagresiv – agresivitatea (agresiunea) orientată asupra unui alt 
individ/obiect (heteroagresivitatea/heteroagresiunea) şi agresivitatea orientată asupra sinelui 
(autoagresivitatea/autoagresiunea). Actele autoagresive pot fi active (ex.: automutilări corporale 
grave care pot cauza moartea, sinuciderea etc.) şi pasive (conduite care pot periclita sănătatea şi 
echilibrul organismului – fumatul, alcoolismul cronic sau narcomania severă). 
Comportament sexual deviant – tulburare a preferinţelor sexuale sau a obiectului dorinţei sexuale 
(ex.: exhibiţionismul, fetişismul, voyeurismul, zoofilia etc.). 
Dizabilitate - orice restricţie sau lipsă ce apare de pe urma unei infirmităţi ce nu permite respectivei 
persoane să întreprindă orice activitate în modul sau gama ce sunt considerate ca fiind normale 
pentru o fiinţă umană (OMS, 1980). 
Dependenţă de substanţe – dificultăţi de a controla comportamentul legat de consumul de 
substanţă în ceea ce priveşte: debutul, încetarea consumului, cantitatea consumată; provoacă o 
stare psihologică de sevraj care survine când se reduce sau se opreşte consumul de substanţe. 
Exercitarea funcţiilor parentale – satisfacerea nevoilor fizice şi emoţionale ale copiilor, asigurarea 
protecţiei, îndrumarea procesului de achiziţionare de noi comportamente, întărirea şi confirmarea 
comportamentelor adecvate şi manifestate de către copii, oferirea de modele de acţiune, relaţionare 
afectivă şi comunicare, încurajarea copilului în stabilirea relaţiilor cu alte persoane din afara familiei 
(Birch, 2000). 
Exercitare de violenţă – manifestări agresive izolate, mai puţin intense; de scurtă durată.  
Exercitarea unei violenţe exagerate – manifestări violente intense, de durată cu intenţii distructive 
şi consecinţe grave, iremediabile. 
Factori de risc – acele situaţii care pot genera anumite consecinţe, asociate frecvent 
comportamentului infracţional şi tulburărilor de conduită (Petrescu, 2012). 
Factori de protecţie – permit reducerea efectului unei situaţii de risc şi, astfel, evitarea 
repercusiunilor negative ale riscului asupra individului (Rutter, 1990 apud Ionescu, 2013). 
Familie de origine – reprezintă familia în care individul se naşte, creşte şi este formată din mamă, 
tată, fraţi, surori. 



Familia dezorganizată – este familia care îşi pierde integritatea ca urmare a separării părinţilor din 
cauza unor motive precum: desfacerea căsătoriei prin divorţ, decesul unuia dintre părinţi etc. 
Familie monoparentală – structură familială asimetrică constituită dintr-un singur părinte şi unul 
sau mai mulţi copii ai acestuia, situaţie care poate să apară în urma divorţului, abandonului familial, 
decesului unui părinte, a naşterii copilului (lor) în afara căsătoriei sau a adopţiei realizate de o 
singură persoană.  
Familia reorganizată – este configuraţia alcătuită din doi parteneri divorţaţi sau văduvi, fără copii 
sau din care unul dintre parteneri are descendenţi din mariajele anterioare, fie aceea în care un 
partener a mai cunoscut experienţa unei relaţii legal constituite (Mitrofan, 1998).  
Grup deviant/extremist  – grup care contestă legitimitatea normelor şi acţionează pentru înlocuirea 
lor (terorişti, disidenţi, membrii sectelor religioase, revoluţionarii); grup care încalcă deliberat 
normele a căror legitimitate o cunosc (acţionează din interes, din oportunism sau se lasă pradă 
pasiunii); grup constituit din indivizi cu tulburări de comportament (sociopaţii, nevroticii, toxicomanii) 
(Cusson, 1997).  
Ideaţie suicidară – proces de gândire despre faptul că viaţa nu merită trăită.  
Înşelăciune, manipulare – folosirea unor tactici ascunse, amăgitoare în vederea urmăririi unor 
interese proprii prin simularea inocenţei, confuziei, rolului de victimă etc.  
Marginalizare socială – poziţie periferică, de izolare a indivizilor sau grupurilor cu acces limitat la 
resursele economice, politice, educaţionale şi comunicaţionale ale colectivităţii, se manifestă prin 
absenţa unui minimum de condiţii de viaţă (Legea nr. 116 / 2002, art. 3). 
Model infracţional stabilizat – săvârşirea doar a unui anumit tip de activităţi ilicite organizate după 
un pattern repetitiv (rolurile strict delimitate, stabilite după anumite reguli). 
Neglijarea copilului – omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are 
responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei 
responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau 
socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului şi poate îmbrăca mai multe 
forme: alimentară, vestimentară, neglijarea igienei, neglijarea medicală, neglijarea educaţională, 
neglijarea emoţională sau părăsirea copilului/abandonul de familie, care reprezintă cea mai gravă 
formă de neglijare (Legea nr. 272/2004, art. 89, alin. 2).  
Recuperare socială – proces adaptativ care are drept scop integrarea în viaţa socială prin 
practicarea unei profesii şi echilibrarea morală a personalităţii. 
Reţea săracă de relaţii sociale (izolat social) – vulnerabilizează persoana la evenimente de viaţă 
negative. Pentru un om normal, reţeaua de sprijin social cuprinde 25-30 de persoane, dintre care 
doar 6-10 persoane se cunosc intim şi constant, având legături de durată (Buzducea, 2005).  
Risc – adversitate, traumă, apariţia unui eveniment stresant sau acumulare cronică de griji 
(Ionescu, 2013) 
Ritualuri – ceremonii, activităţi, acte practice încărcate de simbolistică la care indivizii participă 
respectând o serie de reguli stricte, rigide, stereotipe şi care oferă  sentimentul apartenenţei la un 
anumit grup şi/sau o stare emoţională ce poate distorsiona percepţia asupra oamenilor şi asupra 
realităţii.  
Suport social – este o resursă care contribuie la menţinerea sănătăţii fizice şi psihice a individului, 
la integrarea în mediul social, la creşterea stimei de sine şi ajutarea acestuia să aibă încredere în 
oameni şi să se simtă în siguranţă. Suportul social poate acoperi o arie variată de nevoi: materiale, 
informaţionale, emoţional-afective, de îngrijire, de recunoaştere şi afirmare, de consiliere, de 
interacţiune socială pozitivă etc. În evaluarea sprijinului social de care poate să dispună o persoană 
la un moment dat, devin importante aspecte care ţin de calitatea relaţiilor acelei persoane, de 
posibilitatea ca aceste relaţii să deţină funcţii de sprijin la un moment dat. Măsurarea suportului 
social se realizează prin evaluarea structurii şi funcţionării relaţiilor sociale. Astfel, în timp ce 
suportul structural reflectă interacţiunile sociale, reţelele şi legăturile sociale, suportul funcţional se 
centrează pe funcţionarea specifică a sprijinului. Unii cercetători consideră că măsurarea suportului 
structural este o analiză cantitativă a reţelelor sociale (numărul sau frecvenţa persoanelor suport), 
în timp ce măsurarea suportului funcţional se realizează prin analiză calitativă (valoarea sau 
importanţa acestui suport). Aşadar, suportul social funcţional se referă la sprijinul instrumental 
(material), informaţional şi emoţional obţinut de o persoană din relaţiile sale sociale şi comunitare 
(Baron-Cohen şi al., 1985).  



Violenţă domestică (violenţă intrafamilială sau violenţă în familie) – însumează totalitatea actelor 
violente săvârşite de persoane angajate într-un rol marital, parental, sexual sau de îngrijire acordată 
altei persoane (Dobash şi Dobash, 1979). În România, potrivit Legii nr. 217/2003, violenţa familială 
este definită ca ,,orice acţiune fizică sau verbală săvârşită cu intenţie de către un membru de familie 
împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă o suferinţă fizică, psihică, sexuală sau un 
prejudiciu material.” (art. 2, alin. 1). În virtutea acestei definiţii, în categoria actelor de violenţă 
familială am putea include: admonestarea, bătaia, atacul armat, ameninţările verbale cu bătaie sau 
cu interzicerea unor libertăţi şi impunerea unor interdicţii, sechestrarea şi ameninţarea cu forţa 
fizică, hărţuirea sexuală între cei doi soţi sau exercitată de către un părinte asupra unui copil, violul, 
etc. În sensul actului normativ de care discutăm, au fost incluse în categoria actelor de violenţă în 
familie şi acţiunile orientate către împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile 
fundamentale (aici am putea include, dreptul de a avea o slujbă, de a-şi exprima propriile opinii, de 
a se ocupa de îngrijirea şi creşterea copiilor sau de îngrijirea propriei persoane, etc.). De 
asemenea, se precizează (art. 3) că membrul de familie este reprezentat de soţ/soţie, respectiv de 
către orice rudă apropiată (orice membru al unei familii care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu 
făptuitorul actului violent – ascendenţii reprezentaţi de părinţii partenerilor conjugali şi descendenţi 
reprezentaţi de copii, fraţii şi surorile făptuitorului şi copiii acestora, ori copiii adoptaţi). 
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