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REFERAT DE  APROBARE  

 

a proiectului de decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor privind aprobarea Instrumentelor standard de evaluare a activităţii 

deţinuţilor  
 

Executarea unei pedepse privative de libertate urmărește atât prevenirea săvârșirii de 
noi infracțiuni, cât și desfășurarea unor intervenții recuperative în vederea reintegrării în 
societate a deţinuţilor. 

Evaluarea persoanei pe perioada detenției, atât sub aspectul orientării intervenției, cât 
și a aprecierii eforturilor depuse și a comportamentului manifestat are o semnificație aparte 
pentru estimarea evoluției în ceea ce privește traseul execuțional. 

În acest sens, legislația execuțional-penală prevede faptul că, rezultatele aplicării unor 
instrumente-standard de evaluare a activităţilor desfăşurate de deţinuţi, aprobate prin decizie a 
directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pot fi avute în vedere de către 
Comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor 
privative de libertate, atât la stabilirea regimului de executare (art. 88 alin. (1)1), cât și la 
schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate (art. 40 alin.(4)2). 

De asemenea, 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) 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. 

În acest sens, având în vedere și imperativul practicii unitare la nivelul sistemului 
penitenciar, în ceea ce priveşte fundamentarea deciziei comisiilor pentru stabilirea, 
individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, a 
fost construit un instrument-standard de evaluare a parcursului deţinutului, precum şi a 
riscurilor criminogene.  

 
Construirea instrumentelor a fost inițiată în anul 2013, în cadrul proiectului „Contribuție 

la implementarea legislației penale în România”, de către un grup de lucru interinstituțional, 
alcătuit din reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, în colaborare cu Grupul 
Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Fundația Reforma Justiției Penale, Asociația 
Transcena și Direcția de Probațiune. În cadrul grupului de lucru au fost incluși și doi experți din 
mediul academic, care au oferit sprijin și expertiză pentru dezvoltarea acestuia  și respectarea 
rigorilor științifice, necesare validării ulterioare. La dezvoltarea instrumentelor au fost avute în 

                                                           
1 Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi 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; 
2 Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare; 
3 Art. 36, 155 și 178 din OMJ nr. 1322/2017; 
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vedere evaluarea riscului de recidivă, instrumentele de evaluare utilizate anterior în sistemul 
penitenciar, precum și criteriile stabilite de legislația în vigoare4, cu privire la analiza 
persoanelor în cadrul comisiei la stabilirea regimului de executare a pedepsei (art. 39 alin. (2)), 
respectiv la schimbarea acestuia (art. 40 alin.(5)). Pentru fiecare dintre aceste criterii, au fost 
dezvoltate subcriterii care au fost utilizate în construcția instrumentului. 

Instrumentele 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. Pentru a răspunde 
acestor nevoi, în acord cu prevederile legale, au fost dezvoltate mai multe componente 
(chestionare), după cum urmează: 

- pentru evaluarea inițială, realizată cu ocazia analizei în cadrul comisiei de stabilire a 
regimului de executare (instrument C1 – pentru persoanele condamnate definitiv) 

- pentru evaluarea periodică, realizată cu ocazia analizei în cadrul comisiei de 
schimbare a regimului de executare (instrument C2). 

- pentru evaluarea arestaților preventiv (instrumentul de evaluare reintegrare socială) -  
reprezintă o diagnoză a principalelor nevoi educative, riscuri şi nevoi psihologice și sociale 
identificate la persoanele private de libertate, în vederea stabilirii demersurilor specifice, în 
perioada executării pedepsei. Arestații preventiv nu sunt avuți în vedere la analiza în cadrul 
comisiilor pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor 
privative de libertate. 

Instrumentele de evaluare 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. Completarea se realizează exclusiv electronic, prin 
intermediul aplicației informatice de evidență deținuți, de către categorii distincte de personal și 
se realizează înainte de întrunirea comisiei, astfel încât rezultatele să fie disponibile la 
momentul analizării persoanei private de libertate.  Acestea se prezintă comisiilor și au rolul de 
a sprijini, prin informațiile furnizate, luarea unei decizii. 

Instrumentele oferă posibilitatea unei evaluări din perspectivă multidisciplinară, 
furnizând informații cu privire la: 

- identificarea principalelor nevoi, factori de risc, precum şi a resurselor educaţionale, 
psihologice şi sociale ale persoanelor private de libertate, iar ulterior, pentru formularea 
recomandărilor de participare şi selecţie a persoanelor private de libertate, la anumite 
demersuri de reintegrare socială, corespunzător principalelor arii de intervenţie din Planul 
individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică; 

- existența unor riscuri și nevoi de suport, pe perioada detenției; 
- evoluția probabilă a comportamentului, sub aspectul recompensării, respectiv a 

sancționării, a încadrării într-un anumit regim de executare, respectiv a schimbării acestuia. 
 
Forma actuală a instrumentelor de evaluare reprezintă varianta actualizată, rezultată în 

urma parcurgerii etapei de pilotare și a unor revizuiri periodice, a raportului de validare 
transmis de către experții externi, implicați în analiza datelor, precum și a unor observații 
primite din partea unităților penitenciare. 

                                                           

4 Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare 
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Astfel, prin decizii succesive ale directorului general al Administrației Naționale a 
penitenciarelor, în perioada 2013 – 2021, la nivelul penitenciarelor și a spitalelor-penitenciar, a 
avut loc pilotarea acestor instrumente în vederea colectării de date, fapt care a permis 
realizarea de analize, revizuiri și îmbunătățiri periodice.  

 
Aplicarea instrumentelor-standard se realizează cu respectarea indicaţiilor specifice de 

lucru, incluse în Instrucțiunile privind aplicarea instrumentelor standard de evaluare a activității 
deținuților. 

Acesta sunt un îndrumar de utilizare și conține indicații de completare, responsabilitățile 
și competențele personalului din sectoarele implicate  (reintegrare socială, regim penitenciar, 
medical, evidență deținuți, organizarea muncii), modalitatea de valorificare a informațiilor 
generate, precum și indicații tehnice privind utilizarea aplicației informatice.  

Având în vedere caracterul tehnic, nu se impune publicarea Instrucțiunilor privind 
aplicarea instrumentelor standard de evaluare a activității deținuților în Monitorul Oficial. 

În temeiul prevederilor 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 și  art. 65 și art. 88 alin. (1) din H.G. 
nr. 157/2016 pentru aprobarea 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, Direcţia Reintegrare Socială 
a iniţiat demersurile necesare pentru promovarea Instrumentelor standard de evaluare, prin 
decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  
          Precizăm faptul că proiectul deciziei a fost transmis spre consultare unităților 
subordonate și structurilor de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor 
și va urma procedura de transparență decizională, prin postarea pe site-ul instituției. 

             Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de decizie privind aprobarea 
Instrumentelor standard de evaluare a activităţii deţinuţilor pe care, dacă sunteţi de acord, vă 
rugăm să îl aprobați. 
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