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Instrucțiuni privind aplicarea instrumentelor standard de evaluare  
a activității deținuților 

 
 

I. Considerații generale 

 
I.1 Aspecte introductive 
Instrumentele de evaluare a activităţii deţinuţilor sunt instrumentele standardizate 

utilizate sistemic, pentru evaluarea iniţială și periodică, în vederea identificării principalelor 
nevoi, factori de risc, precum şi a resurselor educaţionale, psihologice şi sociale ale 
persoanelor private de libertate. Este un sistem integrat de evaluări a riscurilor identificate (de 
recidivă, de vătămare şi autovătămare), a nevoilor criminogene, a responsivităţii deţinuţilor la 
recomandările formulate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi 
terapeutică, precum şi a adaptării comportamentului la specificul vieţii din detenţie. 

Instrumentele de evaluare se adresează persoanelor adulte aflate în penitenciare și 
penitenciare spital, care urmează a fi analizate în cadrul comisiilor pentru stabilirea, 
individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.  

La dezvoltarea acestora au fost avute în vedere evaluarea riscului de recidivă, 
instrumentele de evaluare utilizate anterior în sistemul penitenciar, precum și criteriile stabilite 
de legislația în vigoare, cu privire la analiza persoanelor în cadrul diferitelor comisii de la 
nivelul unității.  

Instrumentele oferă posibilitatea unei evaluări din perspectivă multidisciplinară, iar 
rezultatele fundamentează formularea recomandărilor de participare şi selecţie a persoanelor 
private de libertate, la anumite activităţi şi programe de reintegrare socială, corespunzător 
principalelor arii de intervenţie din Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi 
terapeutică. 

Forma actuală a instrumentelor de evaluare reprezintă varianta actualizată, rezultată 
în urma parcurgerii primei etape a pilotării, a raportul de validare, transmis de către experții 
externi, implicați în analiza datelor, precum și a unor observații primite din partea unităților 
penitenciare. 
 

I.2 Considerații legislative 
Soluţia standardizării instrumentelor de evaluare a fost agreată şi de legislaţia 

naţională, astfel că noile reglementări în materie, introduse prin Legea nr. 254 din 2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, prevăd că rezultatele unor 
astfel de instrumente, vor fi avute în vedere de către Comisia pentru stabilirea, 
individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate1. De 
asemenea, Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin H.G. nr. 175/2016, 
precizează utilizarea acestor instrumente cu ocazia stabilirii regimului de executare2. 

Regulamentul 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, aprobat prin OMJ nr. 1322/2017, 
prevede responsabilitatea punerii la dispoziția personalului din domeniul reintegrării sociale, 
a unor instrumente de identificare a nevoilor și riscurilor educative, psihologice și sociale, ca 
parte integrantă a instrumentelor standard de evaluare a activităților desfășurate de 
persoanele private de libertate. Evaluarea multidisciplinară (educativă, psihologică și socială) 

                                                 
1 Art. 40, alin. (4); 
2 Art. 88 alin. (1). 
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are în vedere identificarea principalelor caracteristici, riscuri și nevoi, în scopul orientării 
intervenției specifice3, iar concluziile rezultate fundamentează completarea documentelor 
necesare luării deciziilor în cadrul comisiilor constituite la nivelul locurilor de deținere. 

 
I.3 Necesitatea construirii instrumentelor 
Construirea acestor instrumente încearcă să răspundă unor nevoi sistemice privind 

standardizarea procesului de evaluare a persoanelor private de libertate și asigurarea unui 
mod de lucru unitar şi transparent în cadrul Comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi 
schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.  

De asemenea, este nevoie de promovarea unor modalităţi unitare de formulare a 
recomandărilor care să permită realizarea unor intervenţii individualizate, la nivelul întregului 
sistem penitenciar, precum şi asigurarea continuităţii acestora.  

Operaționalizarea criteriilor privind stabilirea, respectiv schimbarea regimului de 
executare, prin cuantificarea informaţiilor despre persoanele private de libertate, contribuie la 
realizarea unei evaluări obiective și unitare și responsabilizează persoanele private de 
libertate în implicarea în acţiuni care să permită îndeplinirea acestor criterii. 

Nu în ultimul rând, instrumentele permit identificarea şi evaluarea incidenţei 
principalilor factori de risc care determină recidiva persoanelor private de libertate, oferind 
informații relevante cu privire la evoluția comportamentului criminogen al acestora. 

 
I.4 Fundamentarea teoretică 

a) Riscul de recidivă şi evaluarea acestuia    
În justiţia penală, riscul de recidivă face referire la probabilitatea de comitere a unei 

noi infracţiuni. Ideea de calcul a probabilităţii recidivei are în esenţă o utilitate practică, oferind 
nu doar încredere în deciziile luate pe baza unei astfel de evidenţe, ci şi o bază de cunoaştere 
în construirea de planuri şi strategii de intervenţie cu rol de diminuare a riscului.  

Standardizarea instrumentelor de evaluare are la bază înainte de toate identificarea 
principalilor factori care predispun la comiterea de noi infracţiuni, fie plecând de la teorie, fie 
din practică. Factorii care sunt incluşi în prezent în instrumentele de evaluare sunt de diferite 
tipuri şi niveluri de complexitate: 

a.1 factori statici (non-reactivi, asupra cărora nu ai cum să acţionezi în sensul 
schimbării) și factori dinamici (reactivi, asupra cărora se poate interveni);  

a.2. factori de risc (care acţionează în sensul facilitării deciziilor infracţionale) şi factori 
protectivi (care acţionează în sensul inhibării unor astfel de decizii).  

În ceea ce priveşte factorii de risc, aceştia sunt în general împărţiţi în: 
- factori de risc statici, cum ar fi vârsta sau istoricul infracţional,  

Informaţiile despre aceşti factori privesc, în general, biografia persoanei, fiind deci 
accesibile personalului care realizează evaluarea prin citirea dosarelor ori a altor documente. 
- factori de risc dinamici, cum ar fi relaţiile de prietenie sau atitudinile infracţionale. 

Aceştia privesc situaţia curentă a persoanei, ceea ce necesită o colectare sistematică 
de date, de către mai mulţi specialişti şi folosind mai multe surse. Factorii de risc dinamici 
(numiţi și nevoi criminogene) reprezintă deficite în diferite sfere ale vieţii care au mijlocit 
comiterea infracţiunii, cum a fi lipsa banilor ca motivaţie pentru comiterea infracţiunii de furt. 

 
Factorii protectivi includ, de regulă, elementele pozitive din viaţa persoanei şi 

acţionează ca forţe de sens contrar factorilor de risc. Sunt aspecte care, dacă incluse în 
evaluările privind riscul, pot contribui la dezvoltarea de planuri de intervenţie axate pe ceea 
ce se poate face cu persoana. 

                                                 
3 Art. 36, 155 și 178 din OMJ nr. 1322/2017 



3 

 

 
b) Analizarea unor instrumente de evaluare utilizate în prezent la nivel internaţional 

- Instrumente de evaluare generale (oferă o imagine de ansamblu asupra riscului de 
recidivă); 
- Instrumente de evaluare specifice (oferă informații pe tipuri specifice de riscuri, cum 
ar fi riscul de comitere a infracțiunilor cu violență sau riscul de comitere a infracțiunilor 
de natură sexuală).  
 

c) Categorii de factori incluşi în instrumentele de evaluare generală a riscului de recidivă 
- infracţiunea curentă, 
- istoricul infracţional, 
- situaţia locativă, 
- familia şi relaţiile de familie, 
- educaţie şi ocupare, 
- administrarea banilor, 
- timpul liber, stilul de viaţă şi prietenii, 
- consumul de droguri, 
- consumul de alcool, 
- afectivitatea şi sănătate mentală, 
- abilităţile cognitive şi comportamentul. 
 
I.5 Criteriile şi subcriteriile care fundamentează construirea instrumentului 

standard de evaluare 
La construirea fiecărui instrument au fost avute în vedere prevederile legale cu privire 

la stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate4, schimbarea regimului 
de executare a pedepselor privative de libertate5. 

În acest sens, pentru fiecare comisie, au fost operaționalizate criteriile prevăzute de 
lege, stabilindu-se subcriterii care au fost analizate, testate și evaluate, fiind selectate cele 
relevante în analiză. Criteriile și subcriteriile sunt reflectate în itemii din instrumentele 
construite.  

 
Comisia de stabilire a regimului de executare - art. 39 alin. (2) 

Analiza criteriilor: 
a) Durata pedepsei privative de libertate 
b) Gradul de risc al persoanei condamnate  

Clasificarea în categoria “risc pentru siguranţa penitenciarului” va determina stabilirea 
regimului de maximă siguranţă. 
 

 c) Antecedentele penale 
Subcriterii : 

- fără antecedente penale; 
- cu antecedente penale; 
- recidivă; 
- revocarea liberării condiţionate; 
- revocarea suspendării executării pedepsei. 
 

d) Vârsta şi starea de sănătate ale persoanei condamnate 

                                                 
4 art. 39 alin. (2) din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare; 
5 art. 40 alin. (5) din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare; 
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Instrumentul standard de evaluare operează cu excepţiile formulate de lege (vârstnici, gradul 
de invaliditate şi starea de graviditate). 
 

e) Conduita persoanei condamnate, pozitivă sau negativă, inclusiv în perioadele de 
detenţie anterioare 

Subcriterii: 
          - existența unor sancţiuni disciplinare aplicate în pedeapsa anterioară;  
          - existența unor recompense acordate în pedeapsa anterioară; 
          - numărul de sancţiuni disciplinare în pedeapsa actuală;   

          - tipul abaterilor disciplinare comise în pedeapsa curentă (inclusiv din perioada 
executată în arestul poliţiei); 
          - tipul de recompense acordate (inclusiv din perioada executată în arestul poliţiei); 
          - numărul de credite obţinute în pedeapsa actuală. 
Instrumentul standard de evaluare va avea în vedere valorificarea informaţiei furnizate de 
numărul de credite acumulate în pedepsele anterioare, respectiv în pedeapsa actuală. Pentru 
deţinuţii care au executat pedeapsa privativă de libertate anterior intrării în vigoare a 
Sistemului de creditare, instrumentul va folosi informaţia furnizată de numărul de recompense 
şi sancţiuni.  
 

f) Nevoile identificate şi abilităţile persoanei condamnate, necesare includerii în programe 
educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială 

Subcriterii : 
 - rezultatele (calitative, cantitative) obţinute în urma evaluărilor aferente domeniilor 
„educaţional”, „psihologic” şi „social”, realizate în vederea întocmirii Planului individualizat de 
evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică.  
 

g) Disponibilitatea persoanei condamnate de a presta muncă şi de a participa la activităţi 
educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-
religioase, instruire şcolară şi formare profesională 

Subcriterii: 
 - disponibilitatea de a urma recomandările din Planul individualizat de evaluare şi 
intervenţie educativă şi terapeutică; 
 - disponibilitatea de a presta activităţi lucrative;  
 - participările la programe, activităţi de reintegrare socială şi/sau activităţi lucrative în 
perioada arestului preventiv ori a executării unei pedepse contopită în actuala pedeapsă 
privativă de libertate. 
Instrumentul standard de evaluare conţine itemi referitori la refuzul de a participa la activităţi 
de reintegrare social sau activităţi lucrative.  

 
Comisia de schimbare a regimului de executare în unul mai permisiv - art. 40 alin. (5) 

 
Analiza criteriilor: 

a) A avut o bună conduită, stabilită prin raportare la recompensele acordate şi sancţiunile 
aplicate şi nu a recurs la acţiuni care indică o constantă negativă a comportamentului; 
Subcriterii: 
 - numărul recompenselor/numărul sancţiunilor disciplinare; 
 - absenţa sancţiunilor disciplinare în perioada dintre două comisii de individualizare;
 - a beneficiat anterior de schimbarea regimului de executare în sens progresiv, iar prin 
comportamentul necorespunzător a revenit la un regim de executare mai sever (raportat la 
tipul infracţiunii, perioada de timp executată în interiorul unui regim de executare); 
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b) A stăruit în muncă sau s-a implicat activ în activităţile stabilite în Planul individualizat 

de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică 

Subcriterii: 
 - participarea la programe şi activităţi consemnate în Planul individualizat de evaluare 
şi intervenţie educativă si terapeutică sau care nu sunt menţionate în acesta, în vederea 
compensării nevoilor identificate cu ocazia evaluărilor periodice; 
 - participarea la activităţi lucrative. 
 

II. Metodologia de aplicare  

 
II.1 Tipuri de instrumente 

 
Pentru evaluarea persoanelor private de libertate în cadrul comisiei pentru stabilirea, 

individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate 
precum și pentru evaluarea nevoilor de intervenție educativă, de asistență psihologică și 
asistență socială au fost dezvoltate instrumente-standard de evaluare, distincte pentru fiecare 
situație. 

 
Evaluarea inițială 

- Instrumentul C1 – se utilizează pentru evaluarea în cadrul comisiei pentru stabilirea, 
individualizarea și schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de 
libertate, în ceea ce privește stabilirea regimului și se aplică persoanelor 
condamnate, în perioada de carantină și observare; 

- Instrument evaluare reintegrare socială– se utilizează pentru evaluarea inițială a 
persoanelor arestate preventiv, în perioada de carantină și observare. Instrumentul se 
poate repeta ulterior, ori de câte ori se dorește o reevaluare a persoanei. 
 
Evaluarea periodică 

- Instrumentul C2 – se utilizează pentru evaluarea în cadrul comisiei pentru stabilirea, 
individualizarea și schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de 
libertate, în ceea ce privește schimbarea regimului și se aplică persoanelor 
condamnate, în perioada premergătoare analizei. 
 

II.2 Etape în aplicarea instrumentelor 
Aplicarea instrumentelor de evaluare se realizează exclusiv electronic, prin intermediul 

aplicației informatice de evidență deținuți. 
Furnizarea informațiilor rezultate în urma evaluării necesită parcurgerea succesivă a 

următoarelor etape: 
 

I. Iniţierea unui instrument-standard de evaluare a activităţii deţinuţilor 

Instrumentele-standard de evaluare se inițiază (deschid) de către un ofițer desemnat 
de către directorul unității. Deschiderea se realizează în baza tabelului nominal cu 
persoanele private de libertate nou depuse sau în baza tabelului nominal cu persoanele care 
urmează să fie analizate în comisie, pentru schimbarea regimului, transmis de structura 
evidență deținuți, după cum urmează: 

- la începutul perioadei de carantină şi observare (instrumentul C1 pentru persoanele 
condamnate, respectiv, instrumentul evaluare reintegrare socială pentru arestații 
preventiv); 
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- în perioada premergătoare analizării persoanei condamnate în comisie pentru 
schimbarea regimului  (instrumentul C2). 

Iniţierea instrumentului se realizează prin accesarea paginii Detalii deţinut din aplicaţia 
informatică, secţiunea Instrument de evaluare. Din Listă chestionare se selectează 
instrumentului ce urmează a fi completat și se acţionează butonul Deschide Chestionar. 

 
II. Completarea unui instrument-standard de evaluare a activităţii deţinuţilor 

Fiecare instrument are la bază un chestionar (formular), construit pe secţiuni distincte.  
După deschiderea instrumentului în aplicație, completarea acestuia se realizează de 

către fiecare specialist, corespunzător fiecărei secțiuni, după cum urmează: 
Instrumentul C1 utilizat pentru stabilirea regimului 

1. Lucrător de evidenţă, 
2. Secretar comisie de disciplină/acordare recompense, 
3. Educator, 
4. Asistent social, 
5. Psiholog, 
6. Personal medical. 

 
Instrumentul C2 utilizat pentru schimbarea regimului 

1. Lucrător de evidenţă și lucrător de organizarea muncii; 
2. Secretar comisie de disciplină/acordare recompense, 
3. Educator, 
4. Personal medical. 

 
Instrument evaluare reintegrare socială  - utilizat pentru evaluarea arestaților preventiv 

1. Educator, 
2. Asistent social, 
3. Psiholog. 

 
Completarea se face exclusiv în aplicația informatică și se realizează înainte de 

întrunirea comisiei, astfel încât rezultatele să fie disponibile la momentul analizării persoanei 
private de libertate.  

Instrumentele-standard de evaluare a activităţii deţinuţilor se completează utilizând 
datele despre persoanele private de libertate care sunt disponibile în aplicaţia de evidenţă 
deţinuţi sau în dosarele individuale, (infracţiune, antecedente penale, condamnări anterioare, 
recompense, sancţiuni, perioada executată în arest, modul de săvârşire a infracţiunii, starea 
de sănătate, aptitudinea de muncă, sancțiuni, recompense etc.) sau sunt obținute în relaţie 
directă, prin intervievarea persoanei de către educator, asistent social, psiholog și se bazează 
pe disponibilitatea și sinceritatea persoanei private de libertate de a oferi răspunsuri la 
întrebările formulate. 

 Este importat ca informațiile din aplicația informatică de evidență deținuți să fie corecte 
și actualizate, pentru a putea fi utilizate la completarea instrumentelor standard de evaluare. 

Fiecare secţiune conţine itemi de tipul: 

 itemi ai căror date sunt preluate automat din aplicaţia informatică; 

 itemi care se completează prin alegerea răspunsului dintr-o listă predefinită de 
răspunsuri; 

 itemi care se completează prin consemnarea unei valori numerice dintr-un interval 
predefinit; 

 Itemi filtru - răspunsul la un astfel de item condiționează vizibilitatea altor itemi; 
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Informaţii suplimentare cu privire la modalitatea de completare a răspunsului unui item, 

pot fi obţinute, acolo unde este cazul, prin accesarea „Butonului de ajutor” sau a 
indicaţiilor suplimentare care însoțesc unii itemi.   

Aplicația informatică permite importarea automată, pentru fiecare instrument de 
evaluare, a următoarelor informații (itemii 1, 2 și 3): 

- Genul persoanei condamnate; 
- Vârsta persoanei condamnate în ani împliniți; 
- Durata pedepsei calculată în zile. 

Completarea în integralitate a unui instrument trebuie asigurată înainte de 
desfășurarea activității comisiei, astfel încât rezultatele să fie disponibile la momentul 
analizării persoanei condamnate, iar în cazul instrumentului de evaluare reintegrare 
socială, până la finalizarea perioadei de carantină şi observare a persoanei private de 
libertate. 

Aplicația informatică permite completarea secţiunilor în mod independent, de către 
fiecare specialist. Completarea formularului se realizează prin alegerea variantei de răspuns 
dintr-o listă predefinită sau prin consemnarea datelor corespunzătoare (o anumită valoare 
numerică), obținute în urma consultării aplicaţiei de evidenţă deţinuţi sau a dosarelor 
individuale, respectiv a informațiilor obținute în cadrul intervievării directe a persoanei.  

După completarea de către fiecare specialist implicat, a itemilor din secţiunea 
corespunzătoare, salvarea răspunsurilor se realizează prin acţionarea butonul Actualizare. În 
situaţia omiterii completării unor itemi, este afişat un mesaj de alertă privind itemii 
necompletaţi. 

Pentru revenirea în fereastra Instrumente de evaluare, se acţionează butonului Înapoi.  
 
III. Închiderea unui instrument-standard de evaluare a activităţii deţinuţilor 

Ulterior completării, pentru generarea rezultatelor, instrumentul se închide de către 
ofițerul desemnat, prin acţionarea butonului Finalizează chestionar din rubrica Acţiuni, pagina 
Instrument de evaluare. 

 
 Generarea rezultatelor este condiționată de închiderea instrumentului în aplicația 
informatică. 
  

În situaţia omiterii completării unor itemi din Instrument, este afişat un mesaj de alertă 
privind existența itemilor necompletaţi, caz în care, ofițerul desemnat semnalează şi solicită 
persoanelor responsabile remedierea omisiunilor. 

În situaţia în care, după închiderea unui instrument, dar înainte de realizarea analizei 
din cadrul comisiei, din motive temeinic justificate (completare eronată sau modificarea 
situaţiei anterior consemnate), este necesară corectarea unor date, chestionarul poate fi 
redeschis, prin acţionarea butonului Reactivează chestionar, rubrica Acţiuni, pagina 
Instrument de evaluare. Acest buton este accesibil doar ofițerului desemnat. 

 
 
IV. Generarea rapoartelor instrumentului-standard de evaluare a activităţii 

deţinuţilor 

După completarea și închiderea unui instrument, se pot genera trei tipuri de rapoarte, 
după cum urmează: 

o Raportul 300 – conține itemii și răspunsurile consemnate;  
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o Raportul 301 – conține indicatorii calculați (probabilități privind evoluția 
comportamentală);  

o Raportul 302 – recomandări, alerte sau alte informații relevante pentru 
evaluarea persoanei. 

Accesarea rapoartelor se realizează din pagina Rapoarte V2, prin deschiderea listei 
Instrumente de evaluare şi selectarea raportului necesar (raportul 300, raportul 301, raportul 
302). Din fereastra nou apărută, se selectează din listă, numele persoanei private de libertate, 
tipul de instrument pentru care se doreşte generarea raportului şi data la care raportul a fost 
iniţiat, după care se acţionează butonul Vizualizare. 

Rapoartele pot fi exportate în format word sau pdf și se vor printa. 
Pentru evaluarea persoanei private de libertate, sunt relevante informațiile generate de 

rapoartele 301, respectiv 302. Acestea vor fi disponibile în format tipărit, pe durata evaluării 
persoanei în cadrul comisiei. 

 
 

Pentru evaluarea persoanei în vederea luării unei decizii,  
informațiile din rapoartele 301 și 302 trebuie analizate împreună. 

 
II.4 Responsabilităţi şi competenţe ale personalului care aplică instrumentele 
standard de evaluare a activităţii deţinuţilor 

 
Instrumentele se aplică anterior lucrărilor comisiilor, de către categorii distincte de 

personal, care au următoarele responsabilități și competențe: 
1. Directorul unităţii 

a) desemnează prin Decizie Zilnică pe Unitate persoanele responsabile cu aplicarea 
instrumentelor (deschiderea/închiderea instrumentelor, monitorizarea completării, 
consemnarea datelor și generarea rapoartelor); 
b) dispune asigurarea condiţiilor necesare aplicării instrumentelor-standard de evaluare; 
c) dispune măsuri pentru asigurarea, la nivelul fiecărei unități penitenciare, a infrastructurii 
necesare (spaţiu de lucru, calculator, reţea etc.). 
 

2. Informaticianul unităţii 
a) acordă drepturi de vizualizare, accesare, operare pentru persoanele desemnate prin 
Decizia Zilnică pe Unitate, corespunzător domeniului de activitate și competenței fiecărui 
specialist responsabil cu aplicarea instrumentelor de evaluare. 
 

3. Ofițerul desemnat 
a) deschide şi închide instrumentele-standard în aplicaţia informatizată, în baza tabelului 
nominal cu persoanele private de libertate nou depuse sau în baza tabelului nominal cu 
persoanele care urmează să fie analizate în comisie pentru schimbarea regimului, transmis 
de structura evidență deținuți;  
b) atunci când este cazul, semnalează persoanelor responsabile, necompletarea unor itemi 
din cadrul secțiunilor; 
c) generează rapoartele din aplicaţia informatică  şi le predă secretarului comisiei. 

 
4. Lucrătorul de evidenţă 

a) transmite ofițerului responsabil cu deschiderea/închiderea instrumentelor, tabelul nominal 
cu persoanele private de libertate nou depuse sau tabelul nominal cu persoanele care 
urmează să fie analizate în comisie pentru schimbarea regimului; 
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b) consultă aplicaţia informatizată, după caz, documentarul penal; 
c) completează itemii corespunzători din secţiunile ce îi revin; 
d)  ulterior activității comisiei, clasează documentele la documentarul penal. 
 

5. Lucrătorul de organizarea muncii  
a) consultă aplicaţia informatizată, după caz, fișe de evidență a muncii; 
b) completează conform domeniului de competență, itemii corespunzători din secţiunile 
alocate lucrătorului de evidență. 
 

6. Secretarul comisiei de disciplină/acordarea recompenselor 
a) consultă aplicaţia informatizată, după caz, dosarul individual; 
b) completează itemii din secţiunea corespunzătoare. 

 
7. Educatorul, psihologul, asistentul social 

a) consultă, după caz, aplicaţia informatizată, dosarul individual etc.; 
b) intervievează persoana privată de libertate; 
c) completează itemii corespunzători secţiunilor din instrumentele-standard; 
 

8. Personalul medical desemnat 
a) consultă aplicaţia informatizată, după caz, dosarul medical; 
b) completează itemii corespunzători secţiunii. 
 
Nota bene:  
(1) Pentru completarea itemilor din secțiunea corespunzătoare lucrătorului de evidență, care 

au legătură cu activitățile productive, directorul unității poate desemna și un lucrător de la 
compartimentul organizarea muncii. 

 
(2) În situaţia în care nevoile şi riscurile identificate reclamă o evaluare aprofundată, 

specialistul (educatorul, psihologul, asistentul social) poate apela şi la alte instrumente de 
cunoaştere specifice domeniului de competenţă. 

 
(3) În funcție de nevoi, personalul de reintegrare socială are posibilitatea aplicării unor 

instrumente de cunoaștere suplimentare, specifice domeniului de competentă. 
 
 

III. Rezultate/Indicatori.  

Valorificarea informațiilor generate în rapoarte 

 
Instrumentele standard de evaluare a activităţii deţinuţilor, se oferă informaţii utile 

comisiilor privind evoluția comportamentului, care vor contribui la evaluarea persoanelor 
private de libertate și fundamentarea intervenției din perspectiva reintegrării sociale. 

  
 

I. Instrumentul C1  
 

- oferă informații comisiei de stabilire a regimului de executare a pedepsei și face 
recomandări cu privire la evoluția probabilă a comportamentului deținutului și existența unor 
riscuri și nevoi de suport, pe perioada detenției. 
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În urma completării instrumentului, cele trei rapoarte care se pot genera oferă 
următoarele tipuri de informații: 

1) Raportul 300 – răspunsuri/informații consemnate de personal;  
 

2) Raportul 301 – Listă indicatori  
Aplicarea instrumentului oferă posibilitatea evaluării comportamentului prin prisma 

probabilității de recompensare, respectiv sancționare, precum și probabilitatea ca la 
următoarea analiză, regimul de executare să fie schimbat în sens negativ sau pozitiv6.  

Raportul conține informații cu privire la: 

 Probabilitatea de a primi recompense; 
Interpretare: Dacă probabilitatea este mai mare de 0,1, persoana va primi recompense.  
 

 Probabilitatea de a primi sancțiuni;  
Interpretare: Dacă probabilitatea este mai mare de 0,1, persoana va primi sancțiuni. 
 

 Probabilitatea de evoluție pozitivă;  
Interpretare: Dacă indicatorul este peste o anumită valoare (0,2), se poate lua în considerare 
clasificarea într-un regim imediat inferior ca grad de severitate. 
Acest indicator arată probabilitatea de schimbare a regimului de executare într-unul mai puțin 
restrictiv, la următoarea analiză (C2). 
 

 Probabilitatea de evoluție negativă; 
Interpretare: Dacă indicatorul este peste o anumită valoare (0,1), se poate lua în considerare 
clasificarea într-un regim imediat superior ca grad de severitate. 
Acest indicator arată probabilitatea de schimbare a regimului de executare într-unul mai 
restrictiv, la următoarea analiză (C2). 

O convergență între probabilitatea de recompensă și probabilitatea de evoluție  oferă 
informații privind evoluția comportamentală a persoanei, pe durata executării pedepsei, 
pornind strict de la datele cu care aceasta întră în sistem.  

Aceste date devin utile în situația în care, raportat la durata condamnării, comisia 
decide să acorde un regim mai permisiv încă de la prima analiză.  

Cu alte cuvinte, dacă un deținut are probabilitate mare de evoluție pozitivă 
(probabilitate mare ca la analiza de la C2 să i se schimbe regimul într-unul mai puțin restrictiv), 
atunci indicatorul constituie o recomandare de stabilire a unui regim mai puțin restrictiv încă 
de la C1. 

 

 Indicatori privind nevoile de suport – sunt scoruri sumative, ce descriu nevoile de 
suport pe perioada detenției:  

- Acceptarea faptei (Atitudine față de faptă și pedeapsă); 
Scorul variază de la 0 = nu acceptă deloc fapta, la valoarea 1 = acceptă complet. Dacă 
valoarea este sub 0.6, înseamnă că persoana acceptă fapta mai greu decât ceilalți. 
 

- Educație (Resurse de educație); 
Rezultatul variază de la valoarea 1 = are mare nevoie de educație, la valoarea 0 = are mai 
multă educație decât ceilalți deținuți din penitenciar. Valoarea 1 este mai ușor de atins, în 
comparație cu valoarea 0. 
Valoare peste 0,8 = persoana are nevoie certă de educație; 

                                                 
6 În funcție de analize ulterioare, valoarea/pragul în funcție de care se raportează toate probabilitățile calculate, 

se poate modifica. 
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Valoare între 0,6 și 0,8 = persoana are nevoi potențiale de educație; 
Valoare sub 0,6 = persoana are nevoi mai mici de educație). 
 

- Calificare profesională (Resurse de calificare); 
Rezultatul variază de la valoarea 0 = are nevoie mare de calificare, la valoarea 1 = are o 
calificare mai mare decât restul din penitenciar. 
Valoare sub 0,2 = avertizare privind nevoia de calificare; 
Valoare peste 0,3 = nevoie redusă de calificare. 
Notă: între 0,2 și 0,3 se plasează marea masă a deținuților. 
 

- Adicție droguri; 
Rezultatul variază de la valoarea 0 = nu are probleme cu drogurile, la valoare valoarea 1 = 
are nevoie de asistare în ceea ce privește dependența de consumul de droguri.  
Valoare peste 0,1 = indică potențiale probleme;  
Valori peste 0,5 = apare nevoia certă de asistare. 
 

- Stare depresivă; 
Rezultatul variază de la valoarea 0 = nu apar elemente depresive, la valoarea 1 = există 
numeroase semne depresive).  
Valoare peste 0,2 =  semnifică o alertă privind starea persoanei. 
 

- Sociabilitate; 
Rezultatul variază de la valoarea 0 = lipsă de sociabilitate, la valoare 1 = persoană sociabilă 
Valoare 1 sau peste 1 = sociabilitatea totală,  
Valoare apropriată de 0 sau izolat negativă = nevoia de a fi consiliat pentru dezvoltarea de 
relații cu prieteni/rude).  
Valoare sub 0, 8 = este un semn cert de nevoie de consiliere. 
 

- Calitatea familiei de origine. 
Rezultatul variază de la valoarea 0 = calitate precară, la valoare 1 = calitate bună.  
Valoare sub 0,60 = indică nevoie stringentă de consiliere 
Valoare între 0,60 și 0,80 = poate fi un avertisment pentru nevoie de consiliere. 
 

Indicatorii de mai sus oferă informații suplimentare cu privire la anumite dimensiuni pe 
care ar trebui să se realizeze intervenția educațională. Datele susțin sau completează 
recomandările rezultate în raportul 302. 
 

3) Raportul 302 - Listă recomandări - conține informații cu privire la recomandări, 
alerte cu privire la aspecte de relevanță pentru comisie  

Alerte: 

 Regimul de executare corespunzător duratei condamnării; 
Exemplu: !!!ALERTĂ Durata condamnării corespunde regimului ÎNCHIS (art. 36 Regimul 
închis (1) Regimul închis se aplică inițial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai 
mare de 3 ani, dar care nu depășește 13 ani.) 

 Alerte privind aplicarea/neaplicarea regimului de maximă siguranță; 
!!!ALERTĂ NU SE APLICĂ REGIM MAXIMĂ SIGURANŢĂ 

 Alerte privind anumite caracteristici ale persoanei (risc pentru siguranța 
penitenciarului, cunoscut cu atac cadre/amenințări privind siguranța 
penitenciarului; 
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 !!!ALERTĂ Persoana condamnată este cunoscută cu ATAC CADRE/AMENINȚĂRI PRIVIND 
SIGURANȚA PENITENCIARULUI 
Recomandări: 

 Recomandări de intervenție în domeniul reintegrării sociale, corespunzător 
nevoilor identificate, pe baza cărora se va întocmi Planul individualizat de 
evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică. 

Recomandările oferă informații orientative cu privire la nevoia de includere a persoanei 
în anumite tipuri de demersuri, cu precizarea că, decizia și prioritizarea intervenției 
revin specialistului, pe fiecare dintre cele trei domenii. Rezultatele obținute vor contribui 
la completarea fișelor din dosarul de educație și asistență psihosocială și a câmpurilor 
corespunzătoare din aplicația informatică, precum și la întocmirea Planului individualizat de 
evaluare și intervenție educativă. 

Recomandările care se pot genera, pe cele trei domenii de intervenție sunt: 
 

Domeniul educație 

- Se poate recomanda intervenție în domeniul FORMĂRII PROFESIONALE (minim 4 
clase și fără calificare); 

- Se poate recomanda CONSILIERE VOCAȚIONALĂ (pensionar/angajări de scurtă 
durată/zilier/inapt sau în întreținere/angajări fără forme legale/fără ocupație); 

- Se poate recomanda CONSILIERE VOCAȚIONALĂ (a muncit fără forme 
legale/neinteresat de cursuri de formare profesională/ a muncit mai puţin de 1 an); 

- Se poate recomanda CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ (abandon școlar /exmatriculare); 
- Se poate recomanda CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ (student la data arestării); 
- Se poate recomanda CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ (neinteresat de activități de 

reintegrare socială); 
- Se poate recomanda CONSILIERE VOCAȚIONALĂ (neinteresat de cursuri de formare 

profesională); 
- Se poate recomanda CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ (dificultăți de integrare în 

colectiv); 
- Se poate recomanda CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ (neasumare responsabilitate/nu 

înțelege motivele condamnării/nu consideră că a provocat vreun rău victimei); 
- Se poate recomanda CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ (prezintă dificultăți de învățare); 
- Se poate recomanda CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ (minimum 6 luni executate și 

fără participare la demersuri de reintegrare); 
- Se poate recomanda CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ, după caz, PROGRAM 

EDUCATIV (lipsa regret sau dorință de a îndrepta lucrurile); 
- Se poate recomanda CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ (neinteresat de școală și fără 

învățământ obligatoriu finalizat); 
- Se poate recomanda INSTRUIRE ŞCOLARĂ; 
- Se poate recomanda PROGRAM DE ALFABETIZARE (are dificultăți de scris, citit și 

socotit); 
- Se pot recomanda PROGRAME EDUCATIVE; 
- Se pot recomanda ACTIVITĂŢI SEMISTRUCTURATE; 
- Se pot recomanda ACTIVITĂŢI SEMISTRUCTURATE (analfabeți/analfabeți 

funcționali); 
- Persoana manifestă aptitudini de comunicare; 
- Persoana manifestă aptitudini tehnico-științifice; 
- Persoana manifestă aptitudini fizice/sportive; 
- Persoana manifestă aptitudini de relaționare; 
- Persoana manifestă aptitudini manuale; 
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- Persoana manifestă aptitudini artistice; 
- Persoana manifestă interes pentru activități mecanice; 
- Persoana manifestă interes pentru activități numerice, de calcul; 
- Persoana manifestă interes pentru activități științifice; 
- Persoana manifestă interes pentru afaceri, activități persuasive; 
- Persoana manifestă interes pentru activități literare; 
- Persoana manifestă interes pentru activități artistice; 
- Persoana manifestă interes pentru activități muzicale; 
- Persoana manifestă interes pentru servicii sociale; 
- Persoana manifestă interes pentru activități moral-religioase; 
- Persoana manifestă interes pentru muncă de birou, birotică; 
- Persoana manifestă interes pentru activități în exterior, în spații deschise. 

 
 Recomandările de intervenție se generează în conformitate cu răspunsurile/informațiile 
consemnate prin aplicarea instrumentului de evaluare. Decizia privind includerea într-un 
anumit tip de demers este responsabilitatea educatorului, în funcție și de alte criterii pe care 
persoana trebuie să le îndeplinească, corespunzător fiecărui tip de demers. 

Pentru fiecare situație în care instrumentul sugerează consiliere, este precizat motivul 
care a generat această recomandare. Educatorului va analiza și va hotărî, dacă este cazul să 
inițieze procesul de consiliere. De asemenea, în funcție de informațiile rezultate în urma 
ședințelor de consiliere, educatorul poate hotărâ includerea persoanei într-un demers ulterior 
(program sau activitate). 

Recomandarea de instruire școlară apare pentru toate persoanele care nu au 
învățământul obligatoriu finalizat. 

Recomandarea pentru program de alfabetizarea apare pentru toate persoanele care 
au dificultăți de scris, citit, socotit, indiferent de nivelul de școlarizare.  

Recomandarea de formare profesională apare la persoanele care au cel puțin 4 clase, 
nu au nicio calificare și nu au absolvit cursuri de formare profesională. 
 Existența unei aptitudini sau interes, corelată cu recomandarea de program sau 
activitate semistructurată, reprezintă un indicator pentru includerea persoanei într-un anumit 
tip de demers. 

În viitor, astfel de informații vor putea fi folosite pentru a genera situații cu privire la 
persoane care manifestă o anumită aptitudine sau un interes într-un anumit domeniu. 

 

Domeniul asistență socială 

- Se poate recomanda PROGRAM DIN DOMENIUL VIOLENȚĂ DOMESTICĂ, după 
caz, CONSILIERE PE PROBLEME SOCIALE; 

- Se poate recomanda PROGRAM DIN DOMENIULMENȚINERII/DEZVOLTĂRII 
RELAȚIILOR CU MEDIUL DE SUPORT, după caz, CONSILERE PE PROBLEME 
SOCIALE; 

- Se poate recomanda CONSILIERE PE PROBLEME SOCIALE; 
- Se poate recomanda DOMENIUL DE INTERVENŢIE ABILITĂŢI DECIZIONALE 

(PROGRAME, GRUP DE TRATAMENT), după caz, CONSILIERE PE PROBLEME 
SOCIALE; 

- Se poate recomanda GRUP DE TRATAMENT (grup educațional de pregătire pentru 
activități de voluntariat); 

- Se poate recomanda PROGRAM DIN DOMENIUL DREPTURI ŞI 
RESPONSABILITĂŢI PARENTALE, după caz, CONSILIERE PE PROBLEME SOCIALE; 

- Se poate recomanda PROGRAM DIN DOMENIUL DREPTURI ȘI 
RESPONSABILITĂȚI PARENTALE , după caz, CONSILIERE PE PROBLEME SOCIALE; 
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- Se poate recomanda PROGRAM DIN DOMENIUL ABILITĂȚI PARENTALE SAU 
VIOLENȚEI DOMESTICE, după caz, CONILIERE PE PROBLEME SOCIALE; 

- Persoana nu mai are membrii de familie cu care să țină legătura, dar are grup de 
suport; 

- Se poate recomanda DOMENIUL DE INTERVENȚIE ABILITĂȚI DECIZIONALE 
(PROGRAME, GRUP DE TRATAMENT), după caz, CONSILIERE PE PROBLEME 
SOCIALE; 

- Pentru deținuții care manifestă interes pentru autocunoaştere, ori creşterea respectului 
faţă de propria persoană şi a încrederii în sine, se poate recomanda GRUP DE 
TRATAMENT - grup de progres, creştere şi dezvoltare; 

- Pentru deținuții care manifestă interes pentru dezvoltarea capacităţii de autocontrol 
prin adoptarea/însuşirea unui stil comportamental asertiv, se poate recomanda GRUP DE 
TRATAMENT - grup de intervenţie; 

- Pentru deținuții care au suferit pierderea unei persoane dragi și care acceptă cu greu 
situația, care doresc sprijin pentru a depăşi această perioadă, se poate recomanda GRUP 
DE TRATAMENT - grup de suport destinat persoanelor care s-au confruntat cu separarea 
sau pierderea unei persoane apropiate. 

Informații cu caracter general: 
S-a optat pentru utilizarea sintagmei Program din domeniul (...) și nu denumirea din 

prezent a programelor în cauză (elaborate la nivelul direcției de specialitate și implementate 
în unitățile penitenciare prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a 
Penitenciarelor), din următoarele motive: 

- denumirile programelor utilizate în prezent pot fi modificate cu ocazia revizuirii 
periodice a conținuturilor acestora; 

- obiectivele și tematica unui program utilizat în prezent, nu acoperă eventuale noi nevoi 
care pot fi identificate în viitor, în rândul persoanelor private de libertate, astfel că, oferta 
demersurilor structurate care vizează o anumită problematică se va dezvolta, iar specialistul 
va avea posibilitatea să opteze pentru unul din programele disponibile, care va răspunde cel 
mai bine nevoilor în cauză; 

De asemenea, la nivelul unităților penitenciare sunt promovate, periodic, programe de 
specialitate elaborate în cadrul unor proiecte europene sau în colaborare cu parteneri din 
societatea civilă, astfel că oferta de programe în domeniul asistenței sociale este în curs de 
dezvoltare. 

Utilizarea sintagmei Program din domeniul (...), după caz, consiliere pe probleme 
sociale oferă posibilitatea specialistului de a opta pentru un demers semistructurat 
(consiliere), atunci când includerea persoanei private de libertate într-un program nu este 
adecvată în raport cu nivelul său educațional, cu nivelul restrictiv ridicat al regimului de 
executare a pedepsei sau cu gradul de risc pentru siguranța penitenciarului, cu eventuale 
dizabilități ale acesteia etc.   

 

Domeniul asistență psihologică 

- Se poate recomanda INTERVENȚIE SPECIFICĂ REDUCERE AGRESIVITATE, FURIE, 
IMPULSIVITATE; 
 - Se poate recomanda INTERVENȚIE SPECIFICĂ ADICȚII; 
- Se poate recomanda CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ; 
- Se poate recomanda INTERVENŢIE SPECIFICĂ RISC SUICID; 
- Se poate recomanda INTERVENŢIE GENERALĂ; 
- Se poate recomanda CONISILIERE PSIHOLOGICĂ; 
- Se poate recomanda INTERVENȚIE SPECIFICĂ RISC DE SUICID 
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- Se poate recomanda INTERVENȚIE SPECIFICĂ AFECȚIUNI PSIHICE (condiția 
confirmării/prezenței diagnosticului); 
- Recomandare pentru psiholog: Este necesară informarea cabinetului medical/ includere 
„Management de caz”. A nu se consemna în Plan; 
-  Se poate recomanda INTERVENȚIE SPECIFICĂ AGRESORI SEXUALI; 
- Se poate recomanda INTERVENȚIE SPECIFICĂ VULNERABILI; 

 
Recomandările de intervenție se generează în conformitate cu răspunsurile/informațiile 

consemnate prin aplicarea instrumentului de evaluare. Decizia privind includerea într-un 
anumit tip de demers este responsabilitatea psihologului, iar procesul decizional va ține cont, 
după caz și de informații obținute în urma utilizării altor metode și tehnici de lucru specifice, 
inclusiv a Îndrumarului de interviu pentru realizarea evaluărilor psihologice aprobat prin 
Decizia Directorului General 393/24.03.2020.   

La redactarea evaluării, în aplicația PMSWeb, psihologul va avea ca repere și informații 
obținute prin valorificarea dimensiunilor urmărite de Îndrumarul de interviu pentru realizarea 
evaluărilor psihologice aprobat prin Decizia Directorului General 393/24.03.2020, prin 
detalierea diferențiată a dimensiunilor analizate, în funcție de particularitățile fiecărui caz.  

 
Instrumentul C2  

 
- oferă informații comisiei de schimbare a regimului de executare a pedepsei și face 

recomandări privind încadrarea într-un anumit regim (menţinerea regimului de executare sau 
schimbarea într-unul mai permisiv). 

În urma completării instrumentului, cele trei rapoarte care se pot genera oferă 
următoarele tipuri de informații: 

1) Raportul 300 – conține răspunsuri/informații consemnate de personal;  
 

2) Raportul 301 – Listă indicatori  
Aplicarea instrumentului oferă posibilitatea evaluării comportamentului prin prisma 

probabilității de recompensare, respectiv sancționare, precum și probabilitatea de încadrare 
într-un regim mai puțin restrictiv. 

Raportul conține informații cu privire la: 

 Probabilitatea de a primi recompensă; 
 

 Probabilitatea de a primi sancţiune; 
 
Pe baza acestor probabilități se formulează propunere de menținere sau schimbare a 

regimului de executare în sens progresiv: o probabilitate de sancțiune mai mare indică nevoia 
de precauție în a decide un regim mai favorabil, iar o probabilitate de recompensă peste 
pragul stabilit sugerează că s-ar putea lua decizia de încadrare în regim mai favorabil. 

În urma analizei nivelului celor două probabilități rezultate, instrumentul face 
următoarele propuneri pentru Comisia de Schimbare a Regimului:  
Interpretare: 

- Situaţia1: Dacă probabilitatea de recompensă este sub 0,5, indiferent de 
probabilitatea de sancțiune, propunerea este de MENȚINERE A REGIMULUI DE 
EXECUTARE; 

- Situația 2: Dacă probabilitatea de recompensă este peste 0,5 și probabilitatea de 
sancțiune sub 0,1, propunerea este de SCHIMBARE A REGIMULUI ÎN SENS PROGRESIV;  
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- Situația 3: Dacă probabilitatea de recompensă este peste 0,5 și probabilitatea de 
sancțiune este peste 0,1, ACEST CAZ VA FI DISCUTAT PUNCTUAL DE COMISIE (se 
recomandă precauție în luarea deciziei).  

 
Pe baza probabilității calculate de următorii doi indicatori, se poate lua decizia de 

schimbare a regimului în sens pozitiv. 

 Probabilitatea de încadrare într-un regim mai puțin restrictiv;  
Interpretare: Dacă nivelul probabilității este mai mare de 0,5, atunci se poate lua în calcul 
stabilirea unui regim mai puțin restrictiv. 

 

 Probabilitatea de încadrare într-un regim mai restrictiv. 
Interpretare: Dacă nivelul probabilității este mai mare de 0,1, se poate avea în vedere 
menținerea actualului regim de executare (NU SE RECOMANDĂ REGIM MAI FAVORABIL). 

Acești ultimi indicatori se adaugă ca informații suplimentare la probabilitățile de 
recompensare, respectiv de sancționare. 

 
Pentru fundamentarea deciziei de încadrare într-un anumit regim de detenție, cele 
patru scoruri trebuie tratate împreună. 
 

Astfel, dacă probabilitățile calculate de cei doi indicatori coincid, atunci și 
recomandarea privind schimbarea regimului de executare este mai puternică. 

 
3) Raportul 302 - Listă recomandări - conține informații cu privire la: 

 Alertă privind refuzul participare a persoanei la activități lucrative în perioada 
scursă de la ultima comisie în care a fost discutată în vederea stabilirii/schimbării regimului 
de executare până în prezent. 

Alerta reprezintă o informație suplimentară pentru decizia de schimbare a regimului 
de executare. 

 
 

III. Instrumentul evaluare reintegrare socială  
 
 

- se aplică arestaților preventiv la finalul perioadei de carantină şi observare și oferă 
informații cu privire la existența unor nevoi de suport, pe perioada detenției. Este parte a 
instrumentului C1, cuprinzând doar itemii care sunt completați de către educator, asistent 
social și psiholog. 

În urma completării instrumentului, se pot genera trei rapoarte, care oferă următoarele 
tipuri de informații: 

1) Raportul 300 – conține răspunsurile/informațiile consemnate de personal;  
 

2) Raportul 301 - Listă indicatori  

 Indicatori privind nevoile de suport - scoruri sumative, ce descriu nevoile de suport 
pe perioada detenției (similar indicatorilor de la C1):  

- Acceptarea faptei (Atitudine față de faptă și pedeapsă); 
- Educație (Resurse de educație); 
- Calificare profesională (Resurse de calificare); 
- Adicție droguri; 
- Stare depresivă; 
- Sociabilitate; 
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- Calitatea familiei de origine. 
 

3) Raportul 302 - Listă recomandări - conține informații cu privire la:  

 Recomandări de intervenție în domeniul reintegrării sociale, corespunzător 
nevoilor identificate (similar recomandărilor de la C1). 
 

În măsura în care specialistul consideră necesar, Instrumentul evaluare reintegrare 
socială se poate aplica și pe parcurs, pentru reevaluarea nevoilor inițiale. În acest caz, poate 
fi aplicat și parțial, doar o anumită secțiune (a educatorului, asistentului social sau 
psihologului), în funcție de nevoia specialistului. 

Pentru completare, este necesară deschiderea de către lucrătorul de evidență, iar 
pentru generarea recomandărilor, este necesară închiderea sa. Deschiderea și aplicarea 
instrumentului se poate realiza ori de câte ori specialistul consideră necesar. 

 
 

IV. Indicații de completare a itemilor 

 
Indicații generale: 
Completarea informațiilor pentru fiecare item din instrument se realizează prin bifarea 

răspunsului sau prin consemnarea unei valori. 
Completarea informațiilor de către lucrătorul de evidență, lucrătorul de organizarea 

muncii și secretarul comisiei de disciplină/acordare a recompenselor se realizează în baza 
datelor existente în aplicația informatică. Educatorul, asistentul social și psihologul 
consemnează informațiile în baza intervievării persoanei private de libertate, dar și a datelor 
din dosarul de educație și asistență psihosocială sau aplicația informatică. 

Întrebările se adresează, de regulă, în forma în care sunt scrise. În situația în care 
interlocutorul are dificultăți de înțelegere, ele pot fi reformulate, fără însă a schimba sensul 
acestora. Specialistul are posibilitatea de a opta pentru orice formulare i se pare adecvată, 
astfel încât să obţină informațiile vizate de itemul respectiv, ținând cont de personalitatea, 
nivelul de dezvoltare intelectuală și emoțională ale subiectului.    

În funcție de particularitățile persoanei evaluate și a răspunsurilor oferite, poate fi 
necesară completarea tuturor itemilor sau doar a unora dintre aceștia. Există itemi care au rol 
de filtru, în sensul că, răspunsul consemnat condiționează aplicarea altora ulteriori. 

 
Exemple: a) 8. Este persoana condamnată recidivistă? 
  NU    DA 

 
9. Are persoana condamnată antecedente penale? 

 
10. A primit persoana condamnată recompense în pedeapsa curentă, inclusiv în perioada 
executată în arestul poliţiei? 
 

________________________________________ 
 
 

b) 94. Care este tipul familiei de origine al persoanei condamnate? 
Instituţionalizat / pe stradă    Organizată/substitut 
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Pentru înțelegerea sensului unor întrebări, există informații suplimentare, care pot fi 

accesate prin acționarea „Butonului de ajutor” . 
Exemplu: Itemii 17, 36, 53 din C1 
 
 

Indicații instrumentul C1: 
 

Indicații pentru lucrătorul de evidenţă: 
Itemul privind clasificarea în categoria “risc pentru siguranţa penitenciarului" (item 5) 

se completează în măsura în care informația este disponibilă. Itemul au relevanță mai ales în 
situația în care, anterior, persoana a executat arestul preventiv în penitenciar. 

Itemii 8 și 9 se completează conform datelor din aplicația informatică. 
Informațiile privind revocări anterioare ale liberării condiţionate sau ale suspendării 

executării pedepsei - condiţionate/sub supraveghere sau recidivă (itemii 24, 25, 29) se 
completează în baza informațiilor disponibile la secțiunea Cazier, din aplicația informatică.  

În situații de excepție, în care informația necesară completării unui item, nu este 
disponibilă sau nu se poate extrage din aplicația informatică/cazier, itemul respectiv nu se va 
completa. 

Apartenența la un clan sau grupare infracțională (item 31) se consemnează doar în 
baza unor date informații oficiale (de regulă informațiile sunt oferite de poliție, la momentul 
depunerii în penitenciar). 

Pentru completarea răspunsului la item 36, se folosește Anexa 3 - CLASIFICAREA 
ARMELOR sau se pot accesa informațiile suplimentare furnizate prin intermediul butonului  
de ajutor.  

 
 
Indicații pentru secretarul comisiei de disciplină/acordarea recompenselor: 

La completarea itemilor privind gravitatea abaterilor disciplinare (item 17), se pot 
accesa informațiile suplimentare furnizate prin intermediul butonului  de ajutor. 

Pentru consemnarea numărului de credite pierdute (item 21), respectiv câștigate (item 
22), perioada de referință este de la data depunerii în penitenciar, până la data la care se 
realizează evaluarea. Atenție, se completează numărul de credite, nu soldul existent la data 
evaluării. 

Pentru completarea informațiilor privind creditele, sancțiunile și recompensele din 
pedeapsa anterioară (itemii 40-45), se accesează situația persoanei din arhiva aplicației 
informatice. 
 
Indicații pentru educator: 
 Itemii 46-49 evaluează persoana din perspectiva atitudinii față de infracțiunea produsă. 

Răspunsurile oferite de către persoana evaluată la acești itemii au importanţă pentru 
stabilirea măsurii în care subiectul conştientizează consecinţele acţiunilor sale şi îşi asumă 
responsabilitatea pentru acestea. Pot fi estimate, astfel, nivelul de maturizare socială, 
gradul de conformism la nomele sociale/exigenţele impuse, capacitatea de adaptare la 
mediul carceral.  

116.  A avut / are persoana 
condamnată familie proprie 
constituită?  

95. Ce fel de relaţii a avut 
persoana condamnată, per 
ansamblu, cu membrii familiei de 
origine, anterior arestării? 
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Răspunsurile afirmative la acești itemi recomandă consilierea educaţională şi 
orientarea intervenţiei, cu prioritate, către activităţi directe, individuale. 
 La completarea itemului 48, prin „victimă” se va înțelege partea care a avut de suferit 
în urma săvârșirii infracțiunii, inclusiv statul sau o entitate juridică. 

Itemii privind școlarizarea (itemii 50, 51) se completează în baza 
declarației/informațiilor oferite de persoana privată de libertate. 

Referitor la itemul 51, prin abandon școlar se înțelege renunțarea la participare școlară 
pentru o perioadă mai lungă de un an de învățământ.  
 Evaluarea dificultăților de scris, citit, socotit (item 52) se poate realiza prin solicitarea 
îndeplinirii unor sarcini: de citit/ scris un text sau de efectuat calcule ușoare. Prin astfel de 
dificultăţi se înţelege faptul că deţinutul nu ştie să scrie corect gramatical, are vocabular limitat, 
citeşte cuvintele pe silabe, face greşeli curente în operaţii matematice simple etc. 
 Evaluarea dificultăților de învățare (item 53) se poate realiza prin aplicarea unor teste 
simple sau prin adresarea unor întrebări suplimentare, cu privire la dificultățile cu care 
persoana s-a confruntat în perioada școlarizării.  

Exemplu: În școală aveați dificultăți să învățați anumite lucruri?, Considerați că 
vă este greu să învățați lucruri noi?, În timpul școlii, erați ajutat frecvent se învățați?, 
Credeți că nu v-ați fi putut descurca singur? 

 Prin dificultăţi de învăţare se înţelege faptul că deţinutul are probleme de pronunţie, de 
ritm şi fluenţă a vorbirii sau de voce, are dificultăţi în învăţarea scrierii (disgrafii), are tulburări 
de învăţare a citirii (dislexii), are incapacitatea de a comunica prin scris în mod lizibil (agrafii), 
probleme matematice, psihometrice, perceptive (auditive, vizuale), de orientare-spaţială, 
temporală, ritmică, precum şi hiperactivitate ori deficit motivaţional-afectiv. 
De asemenea, există informații suplimentare disponibile prin accesarea butonului de ajutor: 

„Copiii cu deficiente de învățare prezinta o gama larga de simptome: probleme de citire, 
matematică, înțelegere, scris, vorbire sau abilități cognitive. Hiperactivitatea, lipsa de 
concentrare si de coordonare a atenției pot fi, de asemenea, asociate cu tulburări de 

învățare, dar nu sunt dizabilități de învățare propriu-zise. Principala caracteristica a deficientei 
de învățare este o diferența semnificativa între achizițiile copilului în unele domenii și 
inteligența lui în ansamblu. Deficiențele de învățare afectează de obicei cinci domenii 
generale: 

• Vorbire: întârzieri, tulburări, precum și abaterile de la ascultare și vorbire. 
• Scris: dificultăți de citit, scris și de ortografie. 
• Aritmetica: dificultăți în efectuarea operațiunilor aritmetice sau în înțelegerea 

conceptelor de bază. 
• Cogniție: dificultăți in organizarea și integrarea gândurilor. 
• Memorie: dificultăți în amintirea informațiilor și instrucțiunilor. 

Este posibil ca să înțeleagă informațiile, dar să fie incapabili să răspundă la întrebări. Ei au 
capacitatea de a înțelege, dar le lipsește posibilitatea de a reda cele știute. Uneori sunt 
copleșiți de sarcinile pe care trebuie sa le execute. Ei pot ști să rezolve o problema, dar nu o 
pot rezolva practic. O caracteristică comună a elevilor cu deficiențe de învățare este prăpastia 
ce exista între aptitudini și realizările lor. De exemplu, un elev poate avea aptitudini superioare 
la nivelul limbajului vorbit, dar să prezinte grave deficiențe în limbajul scris.” 

Sursa: https://www.learn2b.ro/despre-dificultatile-de-invatare/ 
 
 Itemii 56 și 70, care necesită tehnoredactere, nu se pot completa la acest moment. 
 Sintagma “Zilier/Angajat fără forme legale” include persoanele care muncesc fără o 
formă legală de muncă, în mod sporadic sau constant. (item 61) 

https://www.learn2b.ro/despre-dificultatile-de-invatare/
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 Sintagma “Inapt de muncă/în întreţinere” include persoanele care din cauza stării de 
sănătate nu au avut niciodată posibilitatea de a munci ca urmare a unei dizabilităţi şi/sau se 
află în întreţinerea familiei sau a unor instituţii de protecţie socială. (item 62) 
 Sintagma “Fără ocupaţie” include persoanele care în prezent nu muncesc deşi au 
capacitatea de muncă, indiferent dacă primesc sau nu indemnizaţie de şomaj (itemii 63 și 64). 

Itemii 56-70 au rolul de a evidenţia elementele de semnificaţie din parcursul profesional 
al persoanei private de libertate, până la momentul arestării, în baza celor declarate de 
aceasta la momentul adresării întrebărilor. Aceste informaţii sunt relevante pentru 
cunoaşterea gradului de inserţie socială anterior depunerii în detenţie şi, implicit, pentru 
estimarea posibilităţilor de reintegrare socială postcondamnatorie. Istoricul angajărilor şi 
experienţa profesională pot furniza, totodată, indicii privind preocuparea persoanei private de 
libertate pentru obţinerea unor venituri constante, din surse legale şi capacitatea de adaptare 
la norme şi colectiv. 

Evaluarea aptitudinilor se realizează în urma interogării persoanei (a răspunsurilor 
oferite), dar și a observației directe, după caz, prin adresarea unor întrebări suplimentare (de 
sprijin)  sau prin îndeplinirea unor sarcini concrete. Aptitudinea reflectă ceea ce poate să facă 
persoana, ceea ce execută cu ușurință (se evaluează prin prisma răspunsurilor oferite, a 
observației directe, după caz, a modului de îndeplinire a unor sarcini ușoare). Identificarea 
punctelor forte, adică a aptitudinilor persoanei, contribuie la alegerea carierei potrivite sau a 
activităților pe care le poate desfășura cu succes. Informațiile sunt utile în procesul de selecție 
și includere a persoanei la o anumită activitate. 
 La completarea itemului 74 privind participarea la activități lucrative, programe și/sau 
activități de reintegrare socială, nu se vor avea în vedere programele INSTAD și PROLIB. 
Itemul are relevanță în situația în care persoana execută o perioadă mai mare în arest 
preventiv e sau în cazul contopirii unor pedepse (situație în care e posibil să fi parcurs ambele 
programe). 

Informații suplimentare privind evaluarea aptitudinilor și intereselor se pot obține 
prin accesarea butonului de ajutor.  

 Aptitudinile verbale (item 75) se referă la capacitatea persoanei de a vorbi corect, 
respectând toate regulile academice ale unei exprimări inteligibile, ușurința cu care se 
exprimă. 

 Aptitudinile de comunicare (item 76) se referă la capacitatea  de a exprima idei clar, 
concis și cu încredere, capacitatea de a transmite un mesaj. 

 Aptitudinile tehnico-științifice (item 77) se referă la posibilitatea persoanei de a folosi 
echipamente, maşini, aparatura de birou sau la acele aptitudini dobândite în cadrul unei 
profesii. 

 Aptitudinile fizice/sportive (item 79) se referă la talente native fizice, cum ar fi o 
excelentă coordonare mână-ochi, forță, viteză sau agilitate, posibilitatea persoanei de a 
desfășura activități sportive, desfășurarea în trecut a unor sporturi, aspectul exterior general, 
lipsa unor deficiențe fizice sau existența unor calități motrice  (viteza, forță, rezistență). 

 Aptitudini de relaţionare (item 80) se referă la capacitatea persoanei de a interacționa 
și de a stabili relații cu alte persoane (cooperare, rezolvarea conflictelor, sprijin pentru 
persoanele aflate în dificultate). 

  Aptitudini manuale (item 81) se referă la ușurința cu care persoana realizează operații 
manuale sau activități ce presupun construcție sau montare, desfășurarea activităților de 
bricolaj. 

 Aptitudini artistice (item 82) reprezintă capacitatea de a crea o lucrare artistică plăcută. 
O astfel de persoană este încântată de aspecte vizuale și îi place să găsească modalități de 
a fi creativă. 
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Evaluarea intereselor se referă la preocuparea persoanei pentru un anumit domeniu. 
Interesul exprimă ceea ce vrea o persoană. Interesele oferă informații importante despre 
persoană și contribuie la orientarea școlară și planificarea carierei. Interesele se manifestă 
prin preferința sau atitudinea pozitivă pentru desfășurarea anumitor activități. 

 Interesele pentru activităţi în exterior, în spaţii deschise (item 83) se referă la 
preocuparea, plăcerea persoanei de a desfășura activități în aer liber (agricole, ecologice). 

 Interesele pentru activităţi mecanice se referă (item 84) se referă la preocuparea 
persoanei pentru construirea/ montarea unor lucruri, modul în care funcționează o mașină. 

 Interesele pentru activităţi numerice, de calcul (item 85) se referă la preocuparea 
pentru interpretarea informațiilor numerice, identificarea relațiilor dintre două elemente, 
interes pentru realizarea de statistici sau analize matematice. 

 Interesele pentru activităţi ştiinţifice (item 86) se referă la preocuparea, înclinația pentru 
anumite discipline de studiu (istorie, geografie, botanică, astronomie). 

 Interesele pentru afaceri, activităţi persuasive (item 87) se manifestă prin plăcerea de 
a desfășura activități antreprenoriale, comerciale. 

 Interesele artistice (item 88) se manifestă prin atracţie spre activităţile care presupun 
o rezolvare creativă şi oferă posibilitatea de autoexpresie (poezie, pictură, muzică, design). 

 Interesele literare (item 89) se referă la preocuparea pentru lectură, teatru, spectacole, 
dezbateri, poezie. 

 Interesele pentru activități muzicale (item 90) se referă la preocuparea pentru domeniul 
muzical (interpretare vocală, instrumentală, audiție). 

 Interesele pentru servicii sociale (item 91) se referă la orientarea spre activități care 
necesită relaționare interpersonală, preferinței pentru sprijinirea persoanelor aflate în 
dificultate pentru a rezolva diverse probleme. 

 Interesele pentru activităţi moral-religioase (item 92) se referă la preocuparea 
persoanei pentru spiritualitate, valori, norme și reguli morale.   

 Interesul pentru munca de birou (item 93) se manifestă prin preocuparea pentru 
activități birocratice, care presupun atenție pentru detalii. 
 

Răspunsurile consemnate cu privire la aptitudini și interese permit orientarea 
persoanei private de libertate spre anumite programe educaţionale, cu tematică circumscrisă 
uneia dintre ariile de interes identificate. Corelaţia cu itemul 71 indică interesul subiectului 
pentru activităţile structurate, de lungă durată.  
 
Indicații pentru asistent social: 

La itemul 94, categoria “familie organizată/substitut” include persoanele care au crescut 
în familii formate prin căsătorie sau uniune consensuală, familii monoparentală, familii extinse, 
familii adoptatoare, precum şi forme de protecţie specială ca plasamentul familial, case de tip 
familial şi asistenţa maternală. Categoria “instituţionalizat/pe stradă” include persoanele care 
au crescut în sistemul rezidenţial de protecţie specială (centre de plasament, “orfelinate”) sau 
pe stradă.  

La completarea informațiilor privind tipurile de relații familiale (item 95 si 117), se 
folosesc informațiile din Anexa 1 – Tipuri de relații familiale sau se accesează butonul de 
ajutor.  

 
 
La itemii 99 și 121, prin “coeziunea familiei” se înțelege menținerea unor legături strânse 

și oferirea de sprijin reciproc constant. 
La itemul 128, întrebarea face referire atât la copiii proprii, cât și la copiii altor persoane 

dar pentru care persoana și-a asumat responsabilitatea creșterii și educării.   
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La itemului cu privire la forma de locuire a persoanei condamnate (item 141), în cazul în 
care persoana locuiește fără forme legale sau are locuință legală se bifează opțiunea 
"Locuință". Categoria “locuință” include persoanele care au stat într-o locuință proprie, 
închiriată sau proprietatea unei rude/ cunoștințe. Categoria “pe stradă/în adăposturi” include 
persoanele care nu au avut o locuință stabilă și care au trăim fie pe stradă, fie în adăposturi 
de noapte sau locuințe improvizate. 

Itemul 153 are relevanță mai ales în cazul celor care au executat o perioadă de arest 
preventiv în penitenciar. Itemul se referă  la demersuri inițiate de către persoana condamnată, 
nu de către asistentul social. 

!!! Atenție: instrumentul se aplică și celor care au executat arest preventiv în penitenciar, 
care poate fi mai mare decât perioada carantinei. 
 
Indicații pentru psiholog: 

La itemul 159, psihologul va avea în vedere explorarea răspunsului persoanei private 
de libertate, astfel încât, în cazul unui răspuns afirmativ, evaluarea psihologică va surprinde 
„obiectul” față de care este proiectat comportamentul agresiv (persoane/obiecte/animale).  

De asemenea, în cazul itemilor care vizează problematica agresivității, psihologul va 
investiga contextul situațional și factorii precipitatori/declanșatori care determină manifestarea 
unor comportamente agresive. În paralel, se urmărește comportamentul nonverbal al 
persoanei private de libertate.  

La itemul 165, („nr. de autorăniri din ultimele 12 luni”) în cazul în care valoarea este 1 
sau mai mare decât 1, psihologul va aprofunda informația, prin investigarea situațiilor în care 
s-au produs autoagresiunile, surprinzând astfel un pattern al comportamentului autoagresiv. 

Dacă autorănirile sunt mai vechi de 12 luni, se consemnează valoarea 0. 
În cazul în care valoarea este 0, se pot adresa întrebări suplimentare pentru a observa 

evoluția comportamentală în raport cu modificările survenite asupra parcursului social, 
familial, material sau a factorilor biologici.  

La itemul 169, prin “droguri ilegale” înțelegem substanțele interzise prin legislația 
specifică în vigoare. Prin SNPP se înțelege “substanțe noi cu proprietăți psihoactive”, așa-
zisele “etnobotanice”. Prin “substitute” se înțelege tratamente de substituție, cum ar fi 
metadona.  

La completarea informațiilor privind evenimente și experiențe deosebite (item 174), se 
accesează butonul de ajutor.  

Specialistul psiholog va avea în vedere investigarea existenței unor situații traumatice 
(exemplu: abandon timpuriu de către un părinte/ neglijare/abuz/agresiuni fizice, sexuale, 
emoționale/sărăcie extremă/existența bolilor psihice la părinți/experimentarea unei 

amenințări la adresa propriei vieți/pierderea unei relații semnificative etc). Trauma psihică 
reprezintă o experiență vitală de discrepanță între factorii situaționali amenințători și 
capacitățile individuale de stăpânire, care este însoțită de sentimente de neajutorare și 
abandonare lipsită de apărare și care duce la o zdruncinare de durată a înțelegerii de sine și 
de lume. (G.Fischer, P. Riedesser, 1998).   

 
Referitor la itemul 171 (A beneficiat persoana condamnată de tratament pentru 

consumul de substanţe în perioada executată în arestul poliţiei sau înaintea perioadei 
arestului?), se va avea în vedere o perioadă de timp apropiată momentului arestului preventiv, 
care să aibă relevanță pentru stabilirea intervenției. 

Informațiile vizate de itemi vor/pot fi aprofundate pe parcursul interviului, prin întrebări 
suplimentare în cadrul dimensiunilor asupra cărora specialistul consideră necesară 
investigarea mecanismelor psihologice implicate atât în promovarea și optimizarea sănătății 
și a prevenirii patologiei, cât și a mecanismelor implicate în patologie.  
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 Psihologul are posibilitatea de a opta pentru orice formulare i se pare adecvată, astfel 
încât să obţină informațiile vizate de itemul respectiv, ținând cont de personalitatea, nivelul de 
dezvoltare intelectuală și emoțională ale subiectului.    

 
Indicații pentru personalul medical: 

Completarea itemilor depinde de existența investigațiilor de specialitate necesare (ex. 
examen de Medicina Muncii privind stabilirea „capacității de muncă” / „aptitudinii de muncă”). 

 
 

Indicații instrumentul C2: 
 
 
Indicații pentru lucrătorul de evidenţă: 

Schimbarea regimului de executare în mod progresiv (item 10) se referă la trecerea   
persoanei condamnate într-un regim de executare inferior ca grad de severitate. Schimbarea 
în mod regresiv (item 11) se referă la trecerea persoanei condamnate în regimul de executare 
superior ca grad de severitate.  

Pentru completarea răspunsului la itemul 40 se folosește Anexa 2 - CLASIFICAREA 
INFRACȚIUNILOR DUPĂ GRAVITATE sau se accesează butonul de ajutor.  

Suplimentar față de varianta anterioară, au fost adăugate două întrebări 
suplimentare (secțiunea 7 - itemii 50 și 51), care se regăsesc la finalul instrumentului și care 
se referă la numărul de analize în vederea schimbării regimului de executare, respectiv 
numărul de zile executate. 

 
Indicații pentru lucrătorul de organizarea muncii:  

Lucrătorul de organizarea muncii va completa itemii care fac referire la participarea 
persoanei la activități lucrative, care se regăsesc în secțiunile alocate lucrătorului de evidență. 

Pentru stabilirea numărului de credite obținute la activități lucrative (item 15),  perioada 
de referință este de la data ultimei comisii în care a fost discutat în vederea stabilirii/schimbării 
regimului, până la data la care se realizează evaluarea. Atenție, se completează numărul de 
credite, nu soldul existent la data evaluării. 

La completarea itemului privind retragerea de la muncă (item 43) se exclud persoanele 
private de libertate care au fost sancționate ca urmare a retragerii de la muncă din motive 
imputabile lor. Perioada de referință este de la data ultimei comisii în care a fost discutat în 
vederea stabilirii/schimbării regimului, până la data la care se realizează evaluarea. 

 
Indicații pentru secretarul comisiei de disciplină/acordarea recompenselor: 

Pentru completarea informațiilor privind recompensele obținute de persoana 
condamnată (item 16), perioada de referință este de la data ultimei comisii în care a fost 
discutat în vederea stabilirii/schimbării regimului, până la data la care se realizează evaluarea. 

În mod similar, se procedează și în cazul sancțiunilor disciplinare aplicate (item 31). 
Se au în vedere doar sancțiunile disciplinare rămase definitive. 

La completarea itemilor privind gravitatea abaterilor disciplinare (itemii 32, 34 și 
36), se pot accesa informațiile suplimentare furnizate prin intermediul butonului  de 
ajutor. 

Pentru consemnarea numărului de credite pierdute (item 38), respectiv câștigate (item 
39), perioada de referință este de la data ultimei comisii în care a fost discutat în vederea 
stabilirii/schimbării regimului, până la data la care se realizează evaluarea. Atenție, se 
completează numărul de credite, nu soldul existent la data evaluării. 
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Indicații pentru educator: 
Pentru completarea itemului 45, se va avea în vedere finalizarea cu credite a cel puțin 

un demers de reintegrare socială, indiferent de domeniu (educație, asistență socială, 
asistență psihologică). Dacă este cazul, pentru completarea itemului, educatorul se va 
consulta  psihologul sau asistentul social. 

Pentru stabilirea numărului de credite obținute la demersuri de reintegrare socială, 
(item 46), perioada de referință este de la data ultimei comisii în care a fost discutat în vederea 
stabilirii/schimbării regimului, până la data la care se realizează evaluarea. Atenție, se 
completează numărul de credite, nu soldul existent la data evaluării. 

Pentru refuzul de a urma unul sau mai multe dintre recomandările din Planul 
individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică (item 47), evaluarea se face 
doar pe baza unei dovezi concrete existente la dosarul persoanei private de libertate. Se au 
în vedere demersurile de educaţie, asistentă psihologică şi socială. Perioada de referință este 
de la data ultimei comisii în care a fost discutat în vederea stabilirii/schimbării regimului, până 
la data la care se realizează evaluarea. 

 
Indicații pentru personalul medical: 

Informațiile privind capacitatea de muncă (itemii 48 și 49) se completează în baza 
informațiilor din dosarul medical și se referă la posibilitatea persoanei de a munci. 

Completarea itemilor depinde de existența investigațiilor de specialitate necesare (ex. 
examen de Medicina Muncii privind stabilirea „capacității de muncă” / „aptitudinii de muncă”) 
 
 

Instrument evaluare reintegrare socială  
 
 
Instrumentul se deschide și se închide de către ofițerul desemnat.  
Din aplicația informatică se preiau automat datele privind genul și vârsta. 
Completarea itemilor de către educator, asistent social și psiholog se realizează în  

mod similar itemilor din instrumentul C1. 
Instrumentul permite aplicarea unei secțiuni distincte (de către un sigur tip de 

specialist), iar recomandările vor viza doar domeniul său de activitate. 
La completarea itemului 32 privind participarea la activități lucrative, programe și/sau 

activități de reintegrare socială, nu se vor avea în vedere programele INSTAD și PROLIB. 
Itemul are relevanță în situația în care persoana execută o perioadă mai mare în arest 
preventiv, în cazul contopirii unor pedepse (situație în care e posibil să fi parcurs ambele 
programe) sau pentru evaluare de parcurs. 

 

V. Situații particulare 

 
1. modificarea situației juridice 

În cazul unei persoane condamnate, care are deja stabilit regimul de executare, dar 
căreia, ulterior, i se modifică situaţia juridică (se schimbă sau primeşte o nouă condamnare), 
se aplică instrumentul C2 (de schimbare a regimului de executare), conform prevederilor 
art. 91 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin H.G. nr. 157/2016. 

În acest caz, la itemii în care se regăsește sintagma ”în perioada scursă de la ultima 
comisie în care a fost discutată în vederea stabilirii/schimbării regimului până în prezent ” se 
interpretează ca fiind perioada de la analiza anterioară și până în prezent, indiferent de 
motivul analizei. 
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2. stabilirea regimului de executare pentru deținuții încadrați în regim provizoriu 

La stabilirea regimului de executare a unui deținut, care este încadrat în regim provizoriu, 
se va folosi instrumentul C1 aplicat în perioada de carantină și observare,  indiferent de 
unitatea în care a fost completat. 

 
3. completarea parţială a unui instrument şi continuarea acestuia în altă unitate 

penitenciară 
În situația transferului unui deținut, pentru care s-a deschis deja un instrument de 

evaluare, dar pentru care nu au fost completate toate secțiunile, acesta poate fi continuat în 
unitatea de destinaţie, cu condiția ca să fi fost închis în unitatea de proveniență.  

Pentru continuarea sa în unitatea de destinaţie, instrumentul trebuie reactivat de către 
ofițerul desemnat, în baza tabelului nominal primit de la structura evidenta deținuți, după care 
se continuă completarea acestuia.  

 
4. analizarea persoanei la sesizarea comisiei de disciplină 

Pentru astfel de situații nu este necesară aplicarea instrumentului de evaluare C2, având 
în vedere faptul că, probabilitatea de schimbarea a regimului de executare într-unul mai sever 
este destul de mare. 

 
 

VI. Concluzii. Perspective 

 

Dezvoltarea acestor instrumente reprezintă un proces îndelungat, care a suportat mai 
multe analize. Concluzia generală a tuturor acestor analize și considerații teoretice este că 
sistemul de instrumente este funcțional, chiar dacă perfectibil.  

Reestimarea formulelor de calcul trebuie realizată periodic, astfel încât să crească 
eficiența lor.  

Indiferent de gradul de precizie a acestor instrumente, decizia finală este a membrilor 
comisiei. Informațiile furnizate au rolul de a sprijini și de a aduce elemente suplimentare care 
să susțină decizia luată, nu să o înlocuiască.  


