
Instrument de evaluare periodică C2 
Se foloseşte în cadrul Comisiei de schimbarea/menţinerea regimului de executare a 

pedepselor privative de libertate 
 

Secţiunea 1. 
Date preluate automat din aplicaţia informatică 

 
1. Genul persoanei condamnate: 

Bărbat  

Femeie  

2. Vârsta persoanei condamnate în ani împliniţi: ________ 
3. Durata pedepsei pentru care persoana este condamnată, calculată în 
zile:____________ 
4. Perioada executată de persoana condamnată, calculată în 
zile:________________ 

 
Secţiunea 2. 
Date completate de către lucrătorul de evidenţă 

 
5. Câte clase absolvite are persoana condamnată în prezent? ___________ 
6. Pentru ce tip de infracţiune este persoana condamnată în prezent? 

Infracţiune contra vieţii  

Infracţiune contra integrităţii corporale  

Infracţiune contra libertăţii şi integrităţii 
sexuale 

 

Infracţiune de trafic de persoane  

Alta Infracţiune contra persoanei  

Furt  

Tâlărie  

Înşelăciune  

Altă infracţiune contra patrimoniului  

Infracţiune de corupţie şi de serviciu  

Infracţiune de fals  

Altă infracţiune care aduce atingere unor 
relaţii privind convieţuirea socială 

 

Infracţiune contra autorităţii  

Infracţiune la regimul circulaţiei   

Infracţiune privind drogurile   

Constituirea unui grup infracţional organizat   

Evaziune fiscala   

Altă infracţiune  

7. Este persoana condamnată recidivistă?  

Nu  

Da  

8. Are persoana condamnată antecedente penale? 

Nu, deţinutul este fără antecedente 
penale. 

 

Da  

9. I-a fost schimbat persoanei condamnate regimul de executare în pedeapsa actuală? 

Nu  

Da  

10. I-a fost schimbat regimul de executare în mod progresiv în pedeapsa actuală? 

Nu  



Da  

11. I-a fost schimbat regimul de executare în mod regresiv în pedeapsa actuală? 

Nu  

Da  

12. Este persoana condamnată repartizată în Regim de maximă siguranţă, la 
momentul evaluării?  

Nu  

Da  

13.  Este persoana condamnată repartizată în Regim închis, la momentul evaluării?  

Nu  

Da  

14. Este persoana condamnată repartizată în Regim semi-deschis, la momentul 
evaluării? 

Nu, persoana condamnată se află în 
regim deschis 

 

Da  

15. Câte credite a obţinut persoana condamnată din activităţi lucrative în perioada 
scursă  de la ultima comisie în care a fost discutată în vederea stabilirii/schimbării 
regimului de executare până în prezent?________________ 
 

Secţiunea 3.  
Date introduse de către secretarul comisiei de disciplină/acordarea 
recompenselor 
 

16. A primit persoana condamnată recompense, pe perioada scursă  de la ultima 
comisie în care a fost discutată în vederea stabilirii/schimbării regimului de executare 
până în prezent? 

Nu  

Da  

17. A primit persoana condamnată recompensa prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 254/2013? 

Nu  

Da  

18. Câte recompense prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 254/2013 a 
primit persoana condamnată?_________ 
19.  A primit persoana condamnată recompensa prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. b) 
din Legea nr. 254/2013?  

Nu  

Da  

20. Câte recompense prevăzute la art. 98 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 254/2013 a primit 
persoana condamnată?_________ 
21. A primit persoana condamnată recompensa prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. c) din 
Legea nr. 254/2013? 

Nu  

Da  

22. Câte recompense prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 254/2013 a primit 
persoana condamnată?_________ 
23. A primit persoana condamnată recompensa prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 254/2013?  

Nu  

Da  

 



24. Câte recompense prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 254/2013 a 
primit persoana condamnată?_________ 
25. A primit persoana condamnată recompensa prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. e) din 
Legea nr. 254/2013? 

Nu  

Da  

26. Câte recompense prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 254/2013 a 
primit persoana condamnată?_________ 
27. A primit persoana condamnată recompensa prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. f) din 
Legea nr. 254/2013?  

Nu  

Da  

28. Câte recompense prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 a primit 
persoana condamnată?_________ 
29. A primit persoana condamnată recompensa prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. g) din 
Legea nr. 254/2013 ?  

Nu  

Da  

30. Câte recompense prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 254/2013 a 
primit persoana condamnată?_________ 
31. A fost persoana condamnată sancţionată pentru abateri disciplinare, în perioada 
scursă de la ultima comisie în care a fost discutată în vederea stabilirii/schimbării 
regimului) până în prezent? 

Nu  

Da  

32. A fost persoana condamnată sancţionată pentru abateri disciplinare uşoare?  

Nu  

Da  

33. Câte sancţiuni pentru abateri disciplinare uşoare a primit persoana 
condamnată?______________ 
34. A fost persoana condamnată sancţionată pentru abateri disciplinare grave? 

Nu  

Da  

35. Câte sancţiuni pentru abateri disciplinare grave a primit persoana 
condamnată?______________ 
36. A fost persoana condamnată sancţionată pentru abateri disciplinare foarte 
grave? 

Nu  

Da  

37. Câte sancţiuni pentru abateri disciplinare foarte grave a primit persoana 
condamnată?______________ 
38. Câte credite a pierdut persoana condamnată în urma sancţiunilor disciplinare, în 
perioada scursă de la ultima comisie în care a fost discutată în vederea 
stabilirii/schimbării regimului până în prezent?___________ 
39. Câte credite a obţinut, în total, persoana condamnată, în perioada scursă de la 
ultima comisie în care a fost discutată în vederea stabilirii/schimbării regimului până 
în prezent? ____________ 
 

Secţiunea 4. 

Date introduse de lucrătorul de evidență 
 
40. Care este nivelul de violenţă al infracţiunii pentru care persoana privată de libertate 
este condamnată?  



Fără violenţă  

Cu violenţă, fără armă  

Cu violenţă, cu armă neletală:  

Cu violenţă, cu armă letală:  

Cu cruzime:  

41. A comis persoana condamnată infracţiunea în grup infracţional organizat? 

Nu  

Da  

42. A comis persoana condamnată infracţiunea împreună cu alte persoane? 

Nu, persoana condamnată a comis 
infracţiunea individual 

 

Da  

43. S-a retras persoana condamnată de la muncă sau alte activităţi din cauze care i 
se pot imputa, dar care nu atrag sancţiuni disciplinare, în perioada scursă de la ultima 
comisie în care a fost discutată în vederea stabilirii/schimbării regimului de executare 
până în prezent?  

Nu  

Da  

44. A refuzat persoana condamnată să participe la activităţi lucrative în perioada 
scursă de la ultima comisie în care a fost discutată în vederea stabilirii/schimbării 
regimului de executare până în prezent?  

Nu  

Da  

 
Secţiunea 5. 
Date introduse de către educator 

 
45. A finalizat persoana condamnată, cu credite, unul sau mai multe dintre demersurile 
stabilite în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică în 
perioada scursă de la ultima comisie în care a fost discutat în vederea 
stabilirii/schimbării regimului până în prezent?  

Nu  

Da  

46. Câte credite a obţinut persoana condamnată ca urmare a participării la demersuri 
de reintegrare socială, în perioada scursă de la ultima comisie în care a fost discutată 
în vederea stabilirii/schimbării regimului până în prezent: ___________________ 
47. A refuzat persoana condamnată să urmeze unul sau mai multe dintre 
recomandările din Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi 
terapeutică pe unul sau mai multe dintre domeniile de intervenţie, în perioada scursă 
de la ultima comisie în care a fost discutat în vederea stabilirii/schimbării regimului 
până în prezent?  

Nu  

Da  

 
Secţiunea 6. 
Date introduse de către personalul medical 

 
48. Are persoana condamnată păstrată capacitatea de muncă? 

Nu (în situaţia în care persoana are 
capacitate limitată de muncă sau este 
inaptă) 

 

Da (în situaţia în care persoana are 
capacitate completă de muncă) 

 



 
 
 
49. Are persoana condamnată capacitate limitată de muncă? 

Nu. Persoana condamnată este inaptă 
de muncă. 

 

Da  

 
Secţiunea 7. 
Date introduse de către lucrătorul de evidenţă 

 
50. La a câta analiză în cadrul comisiei de schimbare a regimului de executare este 
persoana privată de libertate?____________ 
 
51. Număr zile executate ________________ 


