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REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea și completarea Normelor naționale în domeniul educației, 
asistenței psihologice și asistenței sociale a persoanelor internate în centre educative și 
centre de detenție, aprobate prin Decizia directorului general al Administrației Naționale 

nr. 500460 din 23 noiembrie 2017 
 
 
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2018 au fost publicate 

Normele naționale în domeniul educației, asistenței psihologice și asistenței sociale a 
persoanelor internate în centre educative și centre de detenție, aprobate prin Decizia 
directorului general al Administrației Naționale nr. 500460 din 23 noiembrie 2017. Potrivit 
dispozițiilor art. 4 alin. (2) și art. 241 din Ordinul Ministrului Justiției nr. 1322/C/2017 pentru 
aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților și programelor 
educative, de asistență psihologică și asistență socială din locurile de deținere aflate în 
subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, aceste Norme se stabilesc prin decizie 
a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu respectarea 
particularităților impuse de intervenția recuperativă adresată persoanelor internate în centrele 
educative și centrele de detenție.  

Referitor la necesitatea modificării și completării Deciziei directorului general al 
Administrației Naționale nr. 500460/2017, menționăm că, în Planul de Management al Direcției 
Reintegrare Socială pentru anul 2020 nr. 23019/DRS/29.01.2020 a fost prevăzută Activitatea 
6.1. Analizarea și revizuirea Deciziei nr. 500460/2017 pentru aprobarea Normelor naționale în 
domeniul educației, asistenței psihologice și asistenței sociale a persoanelor internate în 
centre educative și centre de detenție. Includerea acestei activități, ca prioritate pentru 
compartimentul de specialitate din administrația centrală, a avut în vedere faptul că, ulterior 
promovării Normelor, au fost constatate aspecte insuficient clarificate, relaționate planificării și 
standardizării activităților în centrele educative și centrele de detenție. Totodată, a fost 
evidențiată nevoia ajustării standardelor minime pentru anumite categorii de personal din 
cadrul sectorului reintegrare socială, ținând cont de evoluția cadrului legal și păstrând în 
atenția dinamica efectivului de persoane internate. 

Având în vedere cele prezentate, prin Decizia zilnică a directorului general al 
Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 195/13.10.2020 completată prin Decizia zilnică a 
directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 230/03.12.2020 a fost 
constituit grupul de lucru responsabil cu analizarea și, după caz, modificarea și completarea 
Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 500460/2017, 
alcătuit din specialiști de la nivelul centrelor educative și de detenție, precum și din 
reprezentanții Compartimentului Persoane Vulnerabile. Pentru desfășurarea lucrărilor, au fost 
utilizate mijloacele video de comunicare la distanță și corespondența electronică. 

În urma desfășurării activităților grupului de lucru, a rezultat, ca principală modificare 
propusă în noul proiect de decizie – completarea metodologiilor activităților desfășurate de 
către psiholog și educator, cu atribuțiile specifice aparținând funcțiilor de psiholog specializat în 
ergoterapie/terapie ocupațională, respectiv ofițer educator - consiliere vocațională/stimulare 
aptitudinală și agent educator - ateliere ocupaționale.  

Cele două tipuri de funcții se regăsesc, exclusiv, la nivelul așezămintelor de deținere 
destinate persoanelor care au săvârșit infracțiuni în stare de minoritate, operaționalizând 
prevederile art. 166 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu 
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modificările și completările ulterioare, referitoare la asigurarea personalului specializat pentru 
ateliere ocupaționale. 

Referitor la modificările și completările impuse de evoluția cadrului legal, precizăm că, în 
cuprinsul Ordinului ministrului educației naționale nr. 4687/2019 privind planurile-cadru pentru 
învățământul special preșcolar, primar și gimnazial, au fost prevăzute activități derulate în 
colaborare, de către personalul didactic desemnat de către unitățile de învățământ partenere și 
personalul sectorului de educație și asistență psihosocială din centrele educative și de 
detenție, organizate în completarea programului școlar și pentru susținerea performanței 
elevilor. S-a impus, în consecință, normarea acestor atribuții, astfel încât să poată fi preluate și 
valorificate de către coordonatorii sectorului, în stabilirea timpului de lucru petrecut în activități 
directe cu persoanele private de libertate, de către personalul din subordine.  

În aceleași coordonate, ale activităților directe, s-a reformulat prevederea referitoare la 
numărul minim de ore prevăzut, zilnic, pentru fiecare specialist – de la 6 ore, la 4 ore – dat 
fiind faptul că, în art. 8 din Capitolul VI. Managementul  activităților și programelor educative, 
de asistență psihologică și asistență socială desfășurate la nivelul centrului, standardul în 
planificarea activităților este de 6 ore, în timp ce metodologiile specifice indică, pentru fiecare 
specialist, un interval de minimum 4 ore. 

O altă modificare propusă de către membrii grupului de lucru constă în includerea unui 
nou standard în domeniul resurselor materiale, și anume existența spațiului special destinat 
desfășurării activităților de educație fizică și sport, în grup, în interior sau în aer liber.          
Este reafirmată, astfel, importanța activităților fizice, de mișcare și practicarea sporturilor de 
echipă, pentru minori și tineri, prevederea normativă susținând eforturile personalului de 
specialitate din centre, pentru amenajarea și dotarea corespunzătoare a unor astfel de spații. 

De asemenea, s-a realizat o uniformizare în ceea ce privește prezentarea standardelor 
minime de lucru pentru ofițerul educator și agentul educator prin precizarea intervalului de timp 
alocat activităților individuale derulate. 

Au fost aduse modificări în ceea ce privește standardele minime de lucru pentru preot în 
sensul asigurării a minimum 4 ore de activități directe cu persoanele internate și a stabilirii unei 
frecvențe semestriale de derulare a unor activități precum: activitățile pe bază de proiect de 
activitate, cele derulate cu misionari sau voluntari creștini, pelerinajele sau vizitele la un 
obiectiv religios, motivația fiind aceea a dificultăților întâmpinate în organizare și în 
identificarea grupului țintă ce poate participa la acestea.  
  O altă modificare a fost operată în sensul reformulării normelor privind asigurarea 
profesionalismului și a perfecționării personalului din sectorul asistență psihosocială, în acord 
cu prevederile Anexei 3 la Decizia directorului general al Administrației Naționale a 
Penitenciarelor nr.558/2020 pentru aprobarea condițiilor specifice de ocupare a posturilor 
prevăzute în statul de organizare al ANP. 

Proiectul de decizie privind modificarea și completarea Normelor naționale în domeniul 
educației, asistenței psihologice și asistenței sociale a persoanelor internate în centre 
educative și centre de detenție, aprobate prin Decizia directorului general al Administrației 
Naționale nr. 500460/2017 a fost transmis spre consultare unităților subordonate și structurilor 
de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și va urma procedura de 
transparență decizională, prin postarea pe site-ul instituției. 

Având în vedere considerentele de natură legislativă enumerate, precum și exigențele de 
ordin practic relaționate organizării și desfășurării activităților de educație și asistență 
psihologică și asistență socială în centrele educative și de detenție, vă rugăm să aprobați 
proiectul de Decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor privind 
proiectul de decizie privind modificarea și completarea Normelor naționale în domeniul 
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educației, asistenței psihologice și asistenței sociale a persoanelor internate în centre 
educative și centre de detenție, aprobate prin Decizia directorului general al Administrației 
Naționale nr. 500460/2017, pe care vi-l înaintăm alăturat. 

 
Cu deosebită considerație, 
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