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D E C I Z I A 

 
Nr. __________ din ________ 2021 

 
privind aprobarea  Instrumentelor standard de evaluare a activităţii deţinuţilor  

 
 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 65 și art. 88 
alin. (1) din Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor 
și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, 
cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin H.G. nr. 157/2016, 

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (2) şi art. 31 alin. (1) lit. b) din Anexa la 
Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 160/C/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,  

În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, 
cu completările ulterioare, 

 
 
Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta  

 
 

D E C I Z I E 
 

Art. 1  
(1) Se aprobă utilizarea, în penitenciarele și penitenciarele-spital din sistemul 

administrației penitenciare, a instrumentelor-standard de evaluare a activităţii deţinuţilor, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 

(2) Instrumentele standard de evaluare a activităţii deţinuţilor denumite în continuare 
Instrumentele de evaluare ce vor fi aplicate în baza prezentei decizii sunt utilizate după 
cum urmează: 

a) în cadrul comisiei pentru stabilirea, individualizarea și schimbarea regimului de 
executare a pedepselor privative de libertate, în ceea ce privește stabilirea regimului – 
denumit în continuare instrumentul de evaluare inițială C1;  

b) în cadrul comisiei pentru stabilirea, individualizarea și schimbarea regimului de 
executare a pedepselor privative de libertate, în ceea ce privește schimbarea sau 
menținerea regimului – denumit în continuare instrumentul de evaluare periodică C2; 

c) pentru evaluarea arestaților preventiv - denumit în continuare instrumentul de 
evaluare reintegrare socială.  
 

Art. 2 
(1) Instrumentele de evaluare se aplică de către personalul desemnat şi sunt folosite 

în cadrul comisiilor pentru stabilire, individualizare și schimbare a regimului de executare a 
pedepselor privative de libertate, precum şi pentru evaluarea nevoilor persoanelor private 
de libertate. 
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(2) Aplicarea instrumentelor de evaluare contribuie la identificarea nevoilor și 
riscurilor persoanelor private de libertate și oferă informații cu privire la evoluția 
comportamentului pe durata executării pedepsei. 

(3) Rezultatele obţinute în urma aplicării instrumentelor standard de evaluare a 
activităţii deţinuţilor se prezintă, spre analiză, comisiei pentru stabilirea, individualizarea și 
schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, cu ocazia analizării 
persoanei pentru stabilirea sau schimbarea regimului de excutare. 

 (4) Rezultatele aplicării instrumentelor standard de evaluare au rolul de a sprijini, 
prin informaţiile furnizate, activitatea comisiei pentru stabilirea, individualizarea și 
schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. Acestea însoțesc 
procesul verbal, respectiv raportul, întocmite cu ocazia întrunirii comisiei și se depun la 
documentarul penal. 
 

Art. 3 
 În vederea îmbunătățirii, Instrumentele-standard de evaluare a activităţii deţinuţilor 
fac obiectul unor evaluări, după caz, revizuiri periodice.  
 
         Art. 4 
        Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate duc la îndeplinire 
prevederile prezentei decizii. 

 
           Art. 5 
           Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în 
vigoare la data de ........ 2021. 
 

 
 


