
Anexa 1 la Decizia directorului general al ANP nr.______/________ 
 

Instrumentul de evaluare inițială C1 
Se aplică în cadrul comisiei pentru stabilirea, individualizarea și schimbarea regimului 

de executare a pedepselor privative de libertate, în ceea ce privește stabilirea regimului 
 
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:____________ 
 

Secţiunea 2. 
Date completate de către lucrătorul de evidenţă 

 
4. 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   

Alta infracţiune  

 
5. Este persoana condamnată clasificată în categoria “risc pentru siguranţa 
penitenciarului"? 

Nu  

Da  

6. A fost persoana condamnată declasificată din categoria “risc pentru siguranţa 
penitenciarului”?  

Nu, persoana condamnată nu a fost niciodată clasificată 
în categoria "risc pentru siguranţa deţinerii" 

 

Da  

7. Cât timp, calculat în zile, a executat persoana condamnată până la momentul 
stabilirii regimului de executare?______________ 
 
 



8. Este persoana condamnată recidivistă? 

Nu  

Da  

9. Are persoana condamnată antecedente penale ? 

Nu, deţinutul este fără antecedente penale.  

Da  

 
Secţiunea 3. 
Date introduse de secretarul comisiei de disciplină/acordare a recompenselor 

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

Nu  

Da  

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

Nu  

Da  

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

Nu  

Da  

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

Nu  

Da  

16. Câte recompense prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 254/2013 a primit 
persoana condamnată?_________ 
17. Care este cea mai gravă categorie de abatere disciplinară pentru care persoana 
condamnată a fost sancţionată pe perioada executării pedepsei, inclusiv în perioada 
executată în arestul poliţiei  

Nu este cazul, persoana condamnată nu a avut nicio 
abatere disciplinară 

 

Abateri disciplinare uşoare  

Abateri disciplinare grave  

Abateri disciplinare foarte grave  

18. Câte sancţiuni pentru abateri disciplinare uşoare a primit persoana 
condamnată?__________ 
19. Câte sancţiuni pentru abateri disciplinare grave a primit persoana 
condamnată?__________ 
20. Câte sancţiuni pentru abateri disciplinare foarte grave a primit persoana 
condamnată?__________ 
21. Câte credite a pierdut persoana condamnată în urma sancţiunilor disciplinare în 
perioada analizată din pedeapsa actuală:_______________________ 
22. Câte credite a obţinut în total, persoana condamnată în perioada analizată din 
pedeapsa actuală:__________ 
23. Este persoana condamnată cunoscută cu atac cadre/ameninţări privind siguranţa 
locului de deţinere  

Nu  



Da  

 
 
Secţiunea 4. 
Date introduse de către lucrătorul de evidenţă 

 
24. Are persoana condamnată revocări anterioare ale liberării condiţionate? 

Nu  

Da  

25. Are persoana condamnată revocări anterioare ale suspendării executării pedepsei 
(condiţionate/sub supraveghere)? 

Nu  

Da  

26. A fost persoana condamnată pentru infracţiuni săvârşite pe durata în care a beneficiat 
de amânarea sau întreruperea executării pedepsei, de recompensa cu permisiunea de 
ieşire din penitenciar sau de dreptul de a se deplasa neînsoţit în comunitate? 

Nu  

Da  

27. A fost persoana condamnată pentru infracţiuni săvârşite pe durata executării unei 
pedepse privative de libertate? 

Nu  

Da  

28. Câte condamnări anterioare la pedeapsa cu închisoarea cu suspendare condiţionată 
şi/sau sub supraveghere are persoana condamnată?_________________ 
29. Câte condamnări anterioare în care s-a reţinut recidiva are persoana 
condamnată?_______ 
30. Câte condamnări la pedeapsa cu închisoarea cu executare, incluzând pe cea 
prezentă, are persoana condamnată?_________________  
31. Există informaţii verificate că persoana condamnată aparţine unui clan/unei grupări 
infracţionale? 

Nu  

Da  

32. Este persoana condamnată cunoscută cu evadare / tentativă de evadare în această 
pedeapsă sau în pedepsele anterioare? 

Nu  

Da  

33.  Ce vârstă avea persoana la data primei condamnări, în ani împliniţi?__________ 
34. A comis persoana condamnată vreo infracţiune pe perioada minoratului? 

Nu  

Da  

35.  A comis persoana condamnată aceeaşi infracţiune de două sau mai multe ori? 

Nu  

Da  

36. 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:  

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

Nu  

Da  



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

Nu, persoana condamnată a comis în mod individual infracţiunea  

Da  

39. Infracţiunea pentru care persoana condamnată este încarcerat este de natură 
sexuală? 

Nu  

Da  

 
Secţiunea 5. 
Date introduse de către secretarul comisiei de disciplină/acordare a 
recompenselor 

40. Există informaţii/date despre creditele pierdute de persoana condamnată, în 
pedeapsa anterioară? 

Nu  

Da  

41. A pierdut persoana condamnată credite în urma sancţiunilor disciplinare, în pedeapsa 
anterioară? 

Nu  

Da  

42. A primit persoana condamnată sancţiuni disciplinare în pedeapsa anterioară? 

Nu  

Da  

43. Există informaţii/date despre creditele consumate pentru recompense de persoana 
condamnată în pedeapsa anterioară?  

Nu  

Da  

44. Are persoana condamnată credite consumate pentru recompense, în pedeapsa 
anterioară? 

Nu  

Da  

45. A primit persoana condamnată recompense în pedeapsa anterioară?  

Nu  

Da  

  

 
Secţiunea 6. 
Date introduse de către educator 

 
46. Îşi asumă persoana condamnată responsabilitatea pentru fapta săvârşită? 

Nu  

Da  

47. Înţelege persoana condamnată motivele pentru care a fost aplicată pedeapsa? 

Nu  

Da  

48. Consideră persoana condamnată că a provocat un rău victimei? 

Nu  

Da  

49. Manifestă persoana condamnată regret sau dorinţă de a îndrepta lucrurile? 

Nu  

Da  

50. Câte clase absolvite avea persoana condamnată la data depunerii în 
penitenciar?______ 
51. A abandonat vreodată persoana condamnată şcoala sau a fost exmatriculată? 



Nu  

Da  

 
52. Are persoana condamnată dificultăţi de scris, citit, socotit? 

Nu  

Da  

53. Are persoana condamnată dificultăţi de învăţare? 

Nu  

Da  

54. Este persoana condamnată interesată de activităţile de instruire şcolară? 

Nu  

Da  

55. Are persoana condamnată o calificare profesională ca urmare a şcolii absolvite? 

Nu  

Da  

56. Ce tip de calificare are persoana condamnată ?__________________ 
57. Era persoana condamnată angajată cu forme legale la data arestării ? 

Nu  

Da  

58. Era persoana condamnată PFA / pe cont propriu / patron, la data arestării? 

Nu  

Da  

59. Era persoana condamnată student, la data arestării? 

Nu  

Da  

60. Era persoana condamnată pensionată, la data arestării? 

Nu  

Da  

61. Era persoana condamnată angajată fără forme legale / ziler, la data arestării? 

Nu  

Da  

62. Era persoana condamnată inaptă de muncă / în întreţinere, la data arestării?  

Nu  

Da  

63. Era persoana condamnată fără ocupaţie de mai puţin de 6 luni?  

Nu  

Da  

64. Era persoana condamnată fără ocupaţie de peste 6 luni?  

Nu  

Da  

65. A absolvit persoana condamnată cursuri de formare profesională, până la data 
prezentei condamnări? 

Nu  

Da  

66. A avut persoana condamnată două sau mai multe angajări de scurtă durată (până 
în 3 luni), până la data prezentei condamnări? 

Nu  

Da  

67. Câte luni a muncit persoana condamnată, cumulat, în ultimii 2 ani, înainte de la 
încarcerare? 

Până într-un an  

Peste un an  



68. A prezentat vreodată persoana condamnată dificultăţi de integrare în colectiv, 
neînţelegeri cu colegii de muncă, contradicţii frecvente? 

Nu  

Da  

69. Are persoana condamnată abilităţi profesionale / a muncit mai ales într-o anumită 
meserie / are carieră într-un anumit domeniu? 

Nu  

Da  

70. Ce abilităţi profesionale are persoana condamnată?_________________ 
71. Preferă persoana condamnată activităţi organizate, desfăşurate cu regularitate, pe o 
perioadă determinată de timp? 

Nu, preferă activităţi ocazionale / de scurtă durată  

Da  

72. Este dispusă persoana condamnată să presteze muncă şi să participe la activităţi 
educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-
religioase, instruire şcolară?  

Nu  

Da  

73. Este persoana condamnată interesată de participarea, pe parcursul executării 
pedepsei, la cursuri de formare profesională? 

Nu  

Da  

74. A participat persoana condamnată la programe, activităţi de reintegrare socială 
şi/sau activităţi lucrative pe unul sau mai multe dintre domeniile de intervenţie până la 
momentul evaluării? (cu excepția programelor INSTAD și PROLIB) 

Nu  

Da  

75. Manifestă persoana condamnată aptitudini verbale? 

Nu  

Da  

76. Manifestă persoana condamnată aptitudini de comunicare? 

Nu  

Da  

77. Manifestă persoana condamnată aptitudini tehnico-ştiinţifice? 

Nu  

Da  

78. Manifestă persoana condamnată aptitudini de orientare în spaţiu?  

Nu  

Da  

79. Manifestă persoana condamnată aptitudini fizice/sportive? 

Nu  

Da  

80. Manifestă persoana condamnată aptitudini de relaţionare? 

Nu  

Da  

81. Manifestă persoana condamnată aptitudini manuale? 

Nu  

Da  

82. Manifestă persoana condamnată aptitudini artistice? 

Nu  

Da  

83. Manifestă persoana condamnată interese deosebite pentru activităţi în exterior, în 
spaţii deschise? 



Nu  

Da  

 
 
84. Manifestă persoana condamnată interese deosebite pentru activităţi mecanice? 

Nu  

Da  

85. Manifestă persoana condamnată interese deosebite pentru activităţi numerice, de 
calcul? 

Nu  

Da  

86. Manifestă persoana condamnată interese deosebite pentru activităţi ştiinţifice? 

Nu  

Da  

87. Manifestă persoana condamnată interese deosebite pentru afaceri, activităţi 
persuasive? 

Nu  

Da  

88. Manifestă persoana condamnată interese deosebite pentru activităţi artistice? 

Nu  

Da  

89. Manifestă persoana condamnată interese deosebite pentru activităţi literare? 

Nu  

Da  

90. Manifestă persoana condamnată interese deosebite pentru activităţi muzicale? 

Nu  

Da  

91. Manifestă persoana condamnată interese deosebite pentru servicii sociale? 

Nu  

Da  

92. Manifestă persoana condamnată interese deosebite pentru activităţi moral-
religioase? 

Nu  

Da  

93. Manifestă persoana condamnată interese deosebite pentru muncă de birou? 

Nu  

Da  

 
Secţiunea 7.  
Date introduse de către asistentul social 

 
94. Care este tipul familiei de origine al persoanei condamnate? 

Instituţionalizat / pe stradă  

Organizată/substitut  

95. Ce fel de relaţii a avut persoana condamnată, per ansamblu, cu membrii familiei de 
origine, anterior arestării? 

Relaţii normale  

Relaţii cu neînţelegeri  

Relaţii tensionate  

Relaţii violente  

96. Ce rol a avut persoana condamnată în relaţiile violente din familia de origine? 

Victimă  

Agresor  



97. Are / a avut vreunul dintre membrii familiei de origine probleme privind consumul de 
alcool? 

Nu  

Da  

98. Consumă / a consumat droguri vreunul dintre membrii familiei de origine? 

Nu  

Da  

99. Cum poate fi caracterizată coeziunea familiei de origine a persoanei condamnate? 

Slabă  

Moderată  

Puternică  

100. Există membri ai familiei de origine care sunt în viaţă şi cu care persoana 
condamnată poate menţine legătura? 

Nu  

Da  

101. Menţine persoana condamnată legătura cu membrii familiei de origine prin vizite / 
telefon / corespondenţă comunicări online? 

Nu  

Da  

102. Există antecedente penale în familia de origine a persoanei condamnate? 

Nu  

Da  

103. Ce fel de venituri are/ a avut familia de origine a persoanei condamnate? 

Fără venituri  

Venituri ocazionale  

Venituri stabile  

104. S-a confruntat vreodată familia de origine cu probleme financiare majore care au 
afectat viaţa persoanei condamnate? 

Nu  

Da  

105. În exercitarea rolului parental, şi-a abandonat vreodată familia tatăl persoanei 
condamnate? 

Nu  

Da  

106. În exercitarea rolului parental, a fost vreodată neglijent tatăl persoanei condamnate? 

Nu  

Da  

107. În exercitarea rolului parental, a folosit vreodată autoritate excesivă tatăl persoanei 
condamnate? 

Nu  

Da  

108. În exercitarea rolului parental, a oferit sprijin constant tatăl persoanei condamnate?  

Nu  

Da  

109. În exercitarea rolului parental, şi-a abandonat vreodată familia mama persoanei 
condamnate?   

Nu  

Da  

110. În exercitarea rolului parental, a fost vreodată neglijentă mama persoanei 
condamnate? 

Nu  

Da  



111. În exercitarea rolului parental, a folosit vreodată autoritate excesivă mama persoanei 
condamnate? 

Nu  

Da  

112. În exercitarea rolului parental, a oferit sprijin constant mama persoanei 
condamnate? 

Nu  

Da  

113.  Au fost folosite pedepse corporale în familia de origine a persoanei condamnate? 

Nu  

Da  

114. Au fost folosite pedepse necorporale în familia de origine a persoanei condamnate? 

Nu  

Da  

115.  Au fost folosite recompense în familia de origine a persoanei condamnate? 

Nu  

Da  

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

Nu  

Da  

117.  Ce fel de relaţii a avut persoana condamnată, per ansamblu, cu membrii familiei 
constituite, anterior arestării? 

Relaţii normale  

Relaţii cu neînţelegeri  

Relaţii tensionate  

Relaţii violente  

118. Ce rol a avut persoana condamnată în relaţiile violente din familia constituită?  

Victimă  

Agresor  

119.  Are / a avut vreunul dintre membrii familiei constituite, probleme privind consumul 
de alcool? 

Nu  

Da  

120. Consumă / a consumat droguri vreunul dintre membrii familiei constituite a 
persoanei condamnate? 

Nu  

Da  

121.  Cum poate fi caracterizată coeziunea familiei constituite? 

Slabă  

Moderată  

Puternică  

122. Există membri ai familiei constituite care sunt în viaţă şi cu care persoana 
condamnată poate menţine legătura? 

Nu  

Da  

123.  Menţine persoana condamnată legătura cu membrii familiei constituite  prin vizite / 
telefon / corespondenţă/comunicări online? 

Nu   

Da   

124.  Există antecedente penale în familia constituită a persoanei condamnate? 

Nu  

Da  



125. La momentul comiterii faptei, avea familia constituită a persoanei condamnate 
venituri constante? 

Nu  

Da  

 
126. La momentul evaluării, are familia constituită a persoanei condamnate venituri 
constante? 

Nu  

Da  

127.  S-a confruntat vreodată familia constituită cu probleme financiare majore care au 
afectat viaţa persoanei condamnate? 

Nu  

Da  

128.  La momentul depunerii în penitenciar, avea persoana condamnată copii în 
întreţinere? 

Nu  

Da  

129. În exercitarea rolului său parental, şi-a abandonat vreodată familia persoana 
condamnată?  

Nu  

Da  

130. În exercitarea rolului său parental, a fost vreodată neglijentă persoana condamnată?  

Nu  

Da  

131.  În exercitarea rolului său parental, a folosit vreodată autoritate excesivă persoana 
condamnată?  

Nu  

Da  

132.  În exercitarea rolului său parental, a oferit sprijin constant persoana condamnată?  

Nu  

Da  

133.  A folosit persoana condamnată pedepse corporale în familia constituită?  

Nu  

Da  

134.  A folosit persoana condamnată pedepse necorporale în familia constituită? 

Nu  

Da  

135.  A folosit persoana condamnată recompense în familia constituită?  

Nu  

Da  

136.  La momentul evaluării, există o persoană sau un grup de persoane (prieteni, 
cunoştinţe, rude) care sprijină persoana condamnată, moral sau material?  

Nu  

Da  

137.  Interacţionează persoana condamnată cu alte persoane în mod regulat? 

Nu  

Da  

138.  Se izolează persoana condamnată de ceilalţi? 

Nu  

Da  

139.  Îi place persoanei condamnate să participe la activităţi de petrecere a timpului 
liber (activităţi sportive, artistice etc.)?    

Nu  



Da  

140. La momentul comiterii faptei avea persoana condamnată venituri proprii constante?  

Nu  

Da  

141.  Care era forma de locuire a persoanei condamnate, anterior arestării? 

Pe stradă / în adăposturi  

Locuinţă   

142.  Contribuia persoana condamnată la achitarea facturilor curente în locuinţă? 

Nu  

Da  

143.  Avea persoana condamnată economii la momentul încarcerării? 

Nu  

Da  

144.  Avea persoana condamnată datorii financiare și materiale, înainte de încarcerare? 

Nu  

Da  

145. Avea persoana condamnată obiceiul de a achiziţiona produse şi bunuri de lux, 
înainte de încarcerare? 

Nu  

Da  

146.  Practica persoana condamnată jocuri de noroc, înainte de încarcerare? 

Nu  

Da  

147.  Ce contează mai degrabă pentru persoana condamnată în luarea unei decizii?  

Dorinţele, părerile altor persoane  

Propriile dorinţe/păreri  

148. Ţine persoana condamnată legătura cu persoanele cu care a săvârşit infracţiuni 
anterior arestării? 

Nu/Nu este cazul (nu a săvârşit infracţiuni cu alte 
persoane) 

 

Da  

149. În general, se foloseşte persoana condamnată de prieteni/cunoştinţe pentru 
rezolvarea problemelor personale? 

Nu  

Da  

150.  Este ataşată persoana condamnată de alte persoane din afara familiei?  

Nu  

Da  

151.  Înainte de arestare s-a confruntat persoana condamnată cu probleme de natură 
socială, pentru a căror soluţionare a fost necesară contactarea unei instituţii publice / 
ONG cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale 

Nu  

Da  

152. A întreprins persoana condamnată demersuri către instituţii publice / ONG cu 
atribuţii în domeniul protecţiei sociale, pentru soluţionarea problemei sociale? 

Nu  

Da  

153. După arestare, s-a confruntat persoana condamnată cu probleme de natură socială, 
pentru a căror soluţionare este necesară contactarea unei instituţii publice/ONG cu 
atribuţii în domeniul protecţiei sociale? 

Nu  

Da  



154. Consideră persoana condamnată că are nevoie de sprijinul asistentului social, 
pentru gestionarea ameliorarea/depăşirea problemelor de natură socială care au fost 
identificate în urma realizării prezentei evaluării 

Nu  

Da  

 
Secţiunea 8. 
Date introduse de către psiholog 

 
155.  Îşi justifică persoana condamnată infracţiunea ca pe o modalitate de rezolvare a 
anumitor probleme? 

Nu  

Da  

156.  Percepe persoana condamnată pedeapsa cu închisoarea ca fiind justificată în 
raport cu fapta comisă? 

Nu  

Da  

157.  Percepe persoana condamnată durata condamnării ca fiind justificată în raport cu 
fapta comisă? 

Nu  

Da  

158. A comis persoana condamnată în trecut o infracțiune/infracţiuni cu violenţă? 

Nu  

Da  

159. Manifestă frecvent persoana condamnată un comportament agresiv faţă de alte 
persoane sau în raport cu obiecte sau animale?  

Nu  

Da  

160. Consideră persoana condamnată că are nevoie de sprijin pentru rezolvarea sau 
gestionarea problemei agresivităţii? 

Nu consideră că are nevoie de sprijin   

Da  

161. Afirmă / recunoaşte persoana condamnată că are probleme legate de gestionarea 
agresivităţii? 

Nu  

Da  

162. Afirmă / recunoaşte persoana condamnată că are o iritabilitate crescută cu tendinţă 
de lovire sau distrugere de obiecte? 

Nu  

Da  

163. Afirmă / există informaţii relevante despre persoana condamnată că a fost implicată 
în numeroase conflicte (verbale sau fizice) cu alte persoane? 

Nu  

Da  

164.  Afirmă persoana condamnată că în trecut şi-a produs autorăniri? 

Nu  

Da  

165.  Câte astfel de autorăniri au avut loc în ultimele 12 luni? ___________________ 
166.  În general, răspunde persoana condamnată pozitiv dispoziţiilor personalului de 
penitenciar? 

Nu  

Da  

167.  Este persoana condamnată dispusă să se schimbe?  



Nu  

Da  

 
168. În trecut, s-a confruntat persoana condamnată cu probleme ca urmare a consumului 
de alcool? 

Nu  

Da  

169. În trecut, s-a confruntat persoana condamnată cu probleme ca urmare a consumului 
de droguri ilegale / SNPP / substitute? 

Nu  

Da  

170. În trecut, s-a confruntat persoana condamnată cu probleme ca urmare a consumului 
de medicamente? 

Nu  

Da  

171. A beneficiat persoana condamnată de tratament pentru consumul de substanţe în 
perioada executată în arestul poliţiei (sau înaintea perioadei arestului)? 

Nu  

Da  

172. Consideră persoana condamnată că are nevoie de sprijin pentru rezolvarea sau 
gestionarea vreunei problemei legate de consumul de substanţe? 

Nu consideră că are nevoie de sprijin / Nu are o astfel de problemă 

Da 

173. Există patologie psihiatrică în familia persoanei condamnate inclusiv tentative de 
suicid / suicid? 

Nu  

Da  

174. Au existat evenimente şi experienţe deosebite în dezvoltarea personală a persoanei 
condamnate? (cu potențial traumatogen)  

Nu  

Da  

175. Consideră persoana condamnată că se poate adapta la detenţie? 

Nu  

Da  

176. Este dispoziţia observabilă sau exprimată a persoanei condamnate  depresivă / 
tristă? 

Nu  

Da  

177.  Afirmă persoana condamnată că a avut tentative suicidare în trecut? 

Nu  

Da  

178. Afirmă persoana condamnată că suferă de afecţiune somatică cronică şi dureroasă? 

Nu  

Da  

179.  Afirmă/exprimă persoana condamnată gânduri de moarte/ideaţie suicidară? 

Nu  

Da  

180. Afirmă / manifestă persoana condamnată sentimente de inutilitate sau culpă 
excesivă? 

Nu  

Da  

181. Ca urmare a condamnării, afirmă şi resimte persoana condamnată abandon din 
partea familiei sau prietenilor?  



Nu  

Da  

182.  Ca urmare a condamnării trăieşte persoana condamnată sentimentul unor pierderi 
semnificative? 

Nu  

Da  

183. Percepe persoana condamnată situaţia sa curentă ca imposibil de depăşit? 

Nu  

Da  

184. Consideră persoana condamnată că are nevoie de sprijin pentru depăşirea situaţiei 
prezente? (încarcerarea)  

Nu  

Da  

185. Are persoana condamnată diagnostic psihiatric, cunoscut de către acesta la 
momentul evaluării? 

Nu  

Da  

186.  Primeşte / a primit persoana condamnată tratament medicamentos pentru 
afecţiuni psihice (inclusiv pentru tulburările de somn)? 

Nu  

Da  

187. În trecut, a fost persoana condamnată internată pentru tratamentul afecţiunilor 
psihice, dezintoxicări? 

Nu  

Da  

188. Consideră persoana condamnată că are nevoie de sprijin pentru rezolvarea / 
gestionarea vreunei problemei psihice? (în sensul de afecțiune psihică) 

Nu  

Da  

189. Consideră persoana condamnată că are nevoie de o evaluare din partea medicului 
psihiatru? 

Nu  

Da  

190.  Are / a avut vreodată persoana condamnată idei delirante? 

Nu  

Da  

191. Are / a avut vreodată persoana condamnată halucinaţii? 

Nu  

Da  

192. Are persoana condamnată bizarerii comportamentale sau comportament flagrant 
dezorganizat sau catatonic? 

Nu  

Da  

193. Are persoana condamnată limbaj dezorganizat? 

Nu  

Da  

194. Recunoaşte persoana condamnată comiterea faptei de natură sexuală? 

Nu  

Da  

195.  A fost persoana condamnată implicată în agresarea sexuală a altor deţinuţi în 
perioada executării pedepsei sau în pedepsele anterioare? 

Nu  

Da  



 
196. Consideră persoana condamnată că are dificultăţi legate de autocontrolul 
impulsurilor sexuale? 

Nu  

Da  

197. Consideră persoana condamnată că ar avea nevoie de sprijin pentru ameliorarea 
problemelor legate de autocontrolul impulsurilor sexuale? 

Nu  

Da  

198. Manifestă persoana condamnată dizabilităţi (deficit cognitiv, dizabilităţi somatice, 
afecţiuni cronice invalidante, tulburări de vorbire, memorie evidente) sau homosexualitate 
(declarată şi afişată) care pot predispune la victimizare / marginalizare? 

Nu  

Da  

199. Este persoana condamnată hărţuită de alte persoane condamnate, obligată să 
împartă bunuri, să facă curăţenie etc.? 

Nu  

Da  

 
Secţiunea 9. 
Date introduse de către personalul medical 

 
200. Are persoana condamnată invaliditate de gradul I? 

Nu  

Da  

201.  Are persoana condamnată afecţiuni locomotorii grave, care îi fac deplasarea 
dificilă şi necesită însoţitor? 

Nu  

Da  

202. 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) 

 

203. Are persoana condamnată capacitatea de muncă limitată? 

Nu, persoana condamnată este inaptă de muncă.  

Da  

204.  Este persoana condamnată în stare de graviditate?  

Nu  

Da  

205.  Are persoana condamnată în îngrijire, în detenţie, copil în vârstă de până la 1 an? 

Nu  

Da  

 
Secţiunea 10. 
Date introduse de către secretarul comisiei de disciplină/acordare a 
recompenselor 
 

206. A primit persoana condamnată recompensa prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. d)? 

Nu  

Da  

207. Câte recompense prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 254/2013 a primit 
persoana condamnată?_________ 


