
Raport de vizită Penitenciar Arad 
 
Scopul activităţii: monitorizarea aplicarea art. 26 şi 27 din legea 275 

Obiective:  

-         funcţionarea Comisiei de individualizare a regimului de executare a 

pedepselor privative de libertate 

-         organizarea activităţii judecătorului delegat 

-         procedura de trecere dintr-un regim în altul 

-         existenţa şi funcţionarea „activităţilor educative, culturale, 

terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială”  

Penitenciarul: ARAD 
Datele generale despre penitenciar:  

o   număr de deţinuţi: 1037 

o   număr de paturi: 1877 

o   tipuri de regimuri şi număr de deţinuţi pe fiecare tip de regim 

  
1. Regim deschis – 30 

2. Regim semi-deschis – 316 

3. Regim inchis – 557 

4. Regim maxima siguranta – 102 

  
categorii de deţinuţi (bărbaţi, femei, minori, preventivi, definitivi) 
  

1. Neinclusi – 7 

2. bărbaţi – 1014 

3. femei – 23 

4. minori – 0 

5. tineri – 31 

6. preventivi – PL. 25 

7. definitivi – 1012 

număr de cadre care lucrează pe secţiile de deţinere 



  
Numar total de cadre – 506 

Grupa de interventie (mascati) – 30 persoane 

  

Pluton de insotire  - 8 persoane (cei care insotesc persoanele private de libertate  

de la regim maxima siguranta si detinutii pe viata) 

  
condiţiile de deţinere: igienizare, apă curentă 

Cladirea penitenciarului este mai noua fata de alte penitenciare. 

Pentru sectiile de maxima siguranta curtile pentru plimbare se afla pe acoperisul 

penitenciarului. Sectiile de detinere sunt spatioase. Tot pe sectie sunt amplasate 

dusurile care sunt ingradite si unde era curat; Holurile sunt mari. 

Camere nu sunt foarte mari, dar sunt putine paturi si putini detinuti. In grupul 

sanitar starea de igiena si curatenie este buna. Au dulap pentru haine in camera, 

obiecte personale; geam suficient de mare sa fie aerisit si luminat corespunzator 

in camera. La sectia de regim inchis sunt 4 dusuri, asemanatoare cu cele de la 

maxima siguranta si grup sanitar corespunzator igienic. 

Ca si in alte penitenciare; conditiile de la regim deschis sunt mult mai precare 

decit la celelalte regimuri; si la Arad, regimul deschis este organizat in 

penitenciar vechi, unde de mult nu s-au mai facut lucrari de reamenajare si 

igienizare; la sectia de barbati, lucrurile stateau foarte rau; la femei, se zugravise 

recent si se mai facusera mici reamenajari; Grupurile sanitare peste tot vechi, 

care nu sunt igienizate corespunzator. 

Judecătorul delegat 
spaţiu de lucru  

Are un birou spatios in perimetrul locului de detinere. Langa birou se afla 

camera pentru arhiva si camera in care se desfasoara activitatea comisiei de 

individualizare si a comisiei de liberare conditionata. 

In activitatea sa il ajuta un agent de la Biroul Evidenta, pentru ca grefierul 

delegat era in concediu. 

logistică  



Logistica este asigurata de catre penitenciar: are calculator, acces la 

programe, internet, telefon prin centrala 

program în penitenciar 
Detinutii solicita audienta, sub esorta vin in biroul judecatorului iar 

audienta se desfasoara joia, o data pe saptamana. 

număr de cazuri primite lunar de la comisie 
10-15 pe luna 

număr de contestaţii ale deciziilor privind schimbarea regimului  primite 
lunar  

Cca. 80% sunt contestate deciziile privind schimbarea regimului. 

număr de contestaţii la deciziile sale făcute la tribunal  
99% 

accesul deţinuţilor la judecătorul delegat 
informarea deţinuţilor 
Detinutii sunt informati cu privitre la judecatorul delegat. Se pot informa din  lege, 

care  le este data de catre seful de sectie sau  de cadre pentru a o citi. Orice 

persoana privata de libertate care face cerere sa i se dea legea, i s-a dat. 

nivelul de cunoaştere constatat la deţinuţi 
Detinutii cunosc modalitatea prin care pot face plangeri catre judecatorul 

delegat; toti detinutii pe care i-am intervievat cunosc faptul ca pot face plangere 

sau contestatie  la judecatorul delegat si ca ei trebuie sa fie audiati de catre 

acesta. 

modalitatea de acces 
Exista cereri tip pentru persoanele private de libertate care doresc sa 

ajunga la judecatorul delegat, o data pe saptamana. 

Vin pe baza de cereri, care sunt date de catre detinuti la sefii de sectie sau 

direct la judecatorul delegat. Judecatorul delegat le semneaza si le inregistreaza, 

dupa care da termen. Persoanele private de libertate ajung la judecatorul delegat 

escortati (Judecatorul delegat isi desfasoara activitatea in spatiul de detinere) 

Judecatorul delegat face un tabel cu cei care sunt programati, sunt adusi 

la audienta si intra pe rand in sala. 



exemple de decizii ale judecătorului delegat 
Prin Procesul-verbal de aducere la cunostinta Hotararea Comisiei de 

individualizare nr. 202102/3178 din 16.01.2008 persoana privata de libertate face 

contestatie la judecatorul delegat. 

Din raportul comisiei de individualizare, reiese faptul ca detinutul a avut un 

comportament bun, a participat la diferite activitati educative, a fost folosit 

activitati lucrative, are zile castig, nu are abateri disciplinare si are 35 de 

recompense. Fata de cele de mai sus, comisia de individualizare, tinand seama 

de durata pedepsei, hotaraste mentinerea detinutului la Regim Inchis. 

-                     Incheierea JD din 23 ian 2008: Motivare : detinutul a fost 

condamnat la 15 ani inchisoare pentru infractiunea de trafic de droguri ; in 

intervalul de 6 luni de la analiza a fost recompensat de 5 ori, nu se clasifica in 

categoria de risc, a avut o conduita corespunzatoare, probozabil pentru comisia 

de liberare in 2013. a desfasurat activitati lucrative beneficiind de 133 zile cistig ;  

In conformitate cu prevederile Legii 275/2006 schimbarea regim de executare in 

unul inferior se face daca a avut conduita corespunzatoare, a participat la activ 

lucrative si educative, nu a fost sanctionat 

Din stare de fapt, Judecatorul Delegat constata ca sunt indeplinite conditiile de 

schimbare regimului ; Dispune : trecerea petentului in RSD 

Data : 23 ian 2008 ; drept de contestatie : 3 zile de la comunicare 

  

Comisia de individualizare a pedepsei 
care sunt procedurile de funcţionare ale comisiei 

Se fac tabelele cu o saptamana inainte si fiecare sector isi pregateste 

activitatea. Daca se modifica membrii comisiei, se anunta cu cateva zile inainte. 

Se aduna comisia de individualizare, dupa comisia de liberare conditionata. 

Incepe desfasurarea activitatii propriu-zise. 

Fiecare isi sppune punctul de vedere. Se consemneaza in caietul de 

proces-verbal si li se aduce la cunostinta detinutilor. 

dacă este audiată persoana care execută o pedeapsă privativă de libertate, 
dacă da, cum se consemnează interviul la discutarea dosarului 



Este audiata 

cîte evaluări periodice se fac pe lună şi pe şedinţă 
Nu are date exacte si considera ca trebuie sa vorbesc pe linie de reeducare. 

cîte cereri de schimbare a regimului sunt pe lună şi pe şedinţă 
In perioada 01.2008 – 05.2008 au fost 176 cereri, astfel:  

01. 2008 – 69 de cereri 

02.2008 – 39 de cereri 

03.2008 – 20 de cereri 

04. 2008– 20 de cereri de schimbare 

05.2008 – 28 de cereri de schimbare 

Propuneri de schimbare au fost 88 in perioada 01.2008-05.2008, astfel: 

01.2008 – 43 de propuneri 

02.2008 – 23 de propuneri 

03.2008 – 8 de propuneri 

04.2008 – 9 de propuneri 

05.2008 – 5 de propuneri 

cîte intrări de persoane care au primit pedepse privative de libertate / 
repartizări în regim de detenţie sunt pe lună şi pe şedinţă 

Toti nou intratii sunt definitivi. De la inceputul anului sunt 31 preventivi nou 

intrati; 

90 condamnati definitiv, tot de la inceputul anului. 

cîte liberări condiţionate se fac pe lună şi pe şedinţă 
13 pe saptamana 

cît timp se acordă în medie evaluării fiecărui dosar 
5 – 10 minute 

înregistrarea şedinţelor în registre 
Sedintele comisiei se inregistreaza in Procesul-verbal de sedinta a 

Comisiei de Individualizare. 

Exemplu de notatii din registru: 

1.      Prima rubrica este: 

Tabel cu membrii comisiei de individualizare 



1. director 

2. director siguranta detinerii 

3. medic 

4. sef serviciu socio-educativ 

5. consilier probatiune 

6. psiholog 

7. educator 

8. decizia finala 

2.  A doua rubrica din tabel este: 

Regimul propus 
In dreptul fiecarui membru al comisiei este scris tipul de regim in care se afla 

persoana privata de libertate: 

-    Regim inchis 

-    Regim inchis 

-    Regim inchis 

-    Regim inchis , etc. 

3.  A treia rubrica a tabelului este: 

Motivatia propunerii: 
Durata pedepsei 

Durata pedepsei 

Durata pedepsei 

Toata lumea a scris la fel  

Ultima rubrica este semnatura membrilor comisiei. 

Un alt exemplu: 
Pentru detinutul N.E, care e la RMS, condamnat pe viata, MOTIVATIA 

PROPUNERII a fost DURATA PEDEPSEI, situatie la data de 19.02.2008. 

In rest, tabelul este asemanator cu cel descris mai sus. 

Criterii de schimbare a regimului de executare a pedepselor 
  

1. Activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică 
şi asistenţă socială, instruire şcolară şi formare profesională, muncă 



Cîte personal are Serviciul de educaţie şi asistenţă psihosocială, cu ce 

specializări 

Total : 25 
4 sunt agenti de paza , detasati , care fac insotire; 
Director – psiholog 
3 asistenti sociali 
5 psihologi -  
5 educatori – drept si pedagogie 
1 preot  
1 agent tehnic 
4 agenti paza – detasati in serviciu 
2 servicii , posturile de sef serviciu sunt vacante ;  

Cîte ore de activităţi se pot organiza lunar, aşa cum reiese din datele înregistrate 

în monitorizare 

Ore pe sectie : minim 4 ore /zilnic munca directa cu detinutii, in functie de 
incarcatura de munca  si problematica fiecaruia; exista orare 
individuale/specialist 
 - Ore de grup : 2 ore zilnic 

  
 - Ore de consiliere/testari : maxim 2 ore/zi : 
consiliere individuala, discutii, evaluari/testari 
Nr. ore ptr scris materiale : variaza, in functie de nevoi si cerinte : de exemplu in 

perioada premergatoare Comisiei de individualizare si liberare - 4 ore /zi 
Nr ore pregatire activitati cu detinuti: 1 ora 

Cîţi deţinuţi participă/au participat (într-o unitate de timp dată de exemplu) la 

activităţile organizate de serviciu 

La activitatile desfasurate de serviciu au participat un numar de 4469, din care: 

cu mentiunea ca un detinut poate participa la mai multe activitati desfasurate in 

penitenciar. De exemplu la programe individuale sau de grup: 
La formare profesionala – 91; la programul Educorel (educatie religioasa si 

morala, crestina ) – 720 de detinuti; la Instruire scolara - ciclul primar : 42, ciclul 

gimnazial : 57, curs liceala (SAM) : 24, curs universitar : 1, etc. 

La programe Terapeutice si asistenta sociala: 
 La programul Antidrog – 14; programul Controlul Furiei – 16; la programul 

Motivatia Schimbarii – 12, etc. 

Spaţii existente, funcţionalitatea acestora: Club sectie, scoala 

Strategia Serviciului de educaţie şi asistenţă psihosocială 



Descrierea activităţilor/programelor 

Enumerare 

Scop  

Accesibilitate (nr de deţinuţi care pot participa) 

Programe educative  
Programul 1  
- denumire INSTAD  
- durată – perioada de carantina  
- scop, obiective: depasirea perioadei de criza provocate de mediul penitenciar; 
evaluarea nevoi inteventie educatie psihologica si sociala, in vederea 
individualizarii interv pe parcursul executarii pedepsei ; Informarea detinutilor.  
- metodologie (tip de activitate): intilniri individuale si de grup; 
- frecvenţa derulării activităţilor: saptamanal; 
 - toti detinutii nou intrati - 116 
  
Programul 2  
- denumire             Educatie juridica – EDUCOLEX 
- durată – 3 luni;  

-         scop, obiective: constientizarea situatiei juridice; cunoasterea 
mijloacelor legale de aparare in procesul penal; insusirea normelor juridice 
menite sa previna savarsirea de infractiuni in detentiei 

-          metodologie (tip de activitate) grup 
-         frecvenţa derulării activităţilor: saptamanal 
-         spaţiu necesar: Club sectie  
-         cîţi deţinuţi pot urma programul : 120 

  
Programul 3  
- denumire             EDUCOSAN –educatia pentru o viata sanatoasa  
- durată – 3 luni;  

-         scop, obiective: insusirea normelor de igiena individuala si colectiva si a 
modalitatilor de prevenire a imbolnavirilor 

-         metodologie tip de activitate : grup 
-         frecvenţa derulării activităţilor: saptamanal 
-         spaţiu necesar: Club sectie  
-         cîţi deţinuţi pot urma programul : 124 

  
Programul 4  
- denumire             ANTIDROG -  persoanelor condamnate pentru trafic si 
consum de  stupefiante  
- durată – 3 luni;  

-         scop, obiective: prevenirea si diminuarea consumului de droguri;  
-         metodologie tip de activitate : grup; individ 
-         frecvenţa derulării activităţilor: zilnic  
-         spaţiu necesar: Club sectie  



-         cîţi deţinuţi pot urma programul : 12 
  
Programul 5  
- denumire  EDUCOREL – educatie religioasa si morala crestina  
- durată – 3 luni;  

-         scop, obiective: promovarea valorilor moral spirituale si religioase;  
-         metodologie tip de activitate : grup; individ 
-         frecvenţa derulării activităţilor: saptamanal  
-         spaţiu necesar: Club sectie  
-         cîţi deţinuţi pot urma programul : acum, in programul diferitelor culte si 

al preotului sunt cuprinsi 720 persoane private de libertate 
  
Programul 6 Instruire Scolara  

-         durată: permanent 
-         scop, obiective: completarea nivelului de scolarizare  
-         metodologie (tip de activitate) 
-         frecvenţa derulării activităţilor 
-         spaţiu necesar: scoala 
-         cîţi deţinuţi pot urma programul : in anul scolar 2007-2008 ciclul primar : 

42; ciclul gimnazial : 57; curs liceala (SAM) : 24; curs universitar : 1 
Programul 7 

-         denumire Formare profesionala  
-         durată 
-         scop, obiective calificare 
-         metodologie (tip de activitate) 
-         frecvenţa derulării activităţilor: zilnic 
-         cîţi deţinuţi pot urma programul : in prezent  la curs calificare : 91 ppl 

  
Programul 8: Activitati sportive 

-         durată 
-         scop, obiective: mentinerea tonusului fizic 
-         metodologie (tip de activitate) 
-         frecvenţa derulării activităţilor: zilnic 
-         cîţi deţinuţi pot urma programul : in prezent sunt cuprinsi in activitati 

sportive, pe sectii  un numar de : 388; 212; 313; 96, si 11 femei 
  
Programul 9: ALFAZ 

-         durată: permanentent 
-         scop, obiective invatare scris si citit 
-         metodologie (tip de activitate) 
-         frecvenţa derulării activităţilor: bisaptamanal 
-         cîţi deţinuţi pot urma programul : in prezent 22 

Programul 10 
-         denumire ACTIV CLUB – ateliere ocupationale 
-         durată: permanent 
-         scop, obiective: stimularea creativitatii  



-         metodologie (tip de activitate) 
-         frecvenţa derulării activităţilor: bisaptaminal 
-         spaţiu necesar: Club 
-         cîţi deţinuţi pot urma programul : cei de la maxima siguranta, regim 

inchis si femei; dar si altii daca doresc; in prezent : 10 ppl RI; 9 RMS; 22 
FEMEI 

  
Programul 11 

-         denumire Educatori intre egali 
-         durată: permanent 
-         scop, obiective: informare realizata de catre detinuti special instruiti in 

scopul prevenirii infectarii cu HIV SIDA 
-         metodologie (tip de activitate): grup 
-         frecvenţa derulării activităţilor: saptamanal 
-         cîţi deţinuţi pot urma programul : toti; acum sunt cuprinsi 334 PPL 

  
Programul 12 

-         denumire Curs limba romana 
-         durată: permanent 
-         scop, obiective; invatarea limbii romane a persoanelor private de 

libertate  straini 
-         metodologie (tip de activitate) 
-         frecvenţa derulării activităţilor: bisaptamanal 
-         cîţi deţinuţi pot urma programul : in prezent 2 

Programul 13 
-         denumire Curs limba engleza 
-         scop, obiective 
-         metodologie (tip de activitate) 
-         frecvenţa derulării activităţilor: bisaptamanal 
-         cîţi deţinuţi pot urma programul : in prezent 10 

  
Programul 14 

-         denumire: Curs Literatura pentru suflet 
-         scop, obiective: stimularea intersului pentru  lectura 
-         metodologie (tip de activitate) 
-         frecvenţa derulării activităţilor: saptamanal  
-         cîţi deţinuţi pot urma programul : in prezent 28 
  

Programul 15 
-         denumire: Revista Tranzit Magazin 24 
-         scop, obiective: dezvoltarea si stimularea abilitatilor literare  
-         metodologie (tip de activitate) 
-         frecvenţa derulării activităţilor: bisaptamanal 
-         cîţi deţinuţi pot urma programul : in prezent 10 

  
Programul 16 



denumire: Studioul Radio  
durată permanent  
scop, obiective 
metodologie (tip de activitate) 
frecvenţa derulării activităţilor: zilnic 
cîţi deţinuţi pot urma programul : 7 detinutiin acest monent, dar nu mai mult de 
12; 
  
Programul 17 
denumire: Revista FL Live  
durată: permanent 
scop, obiective 
metodologie (tip de activitate) 
frecvenţa derulării activităţilor: saptamanal 
cîţi deţinuţi pot urma programul : 5 detinuti acum  
  
Programul 18 
denumire: Cerc teatru si poezie BLITZ 
durată: permanent 
scop, obiective: dezvoltarea creativitatii si a capacitatii de exprimare prin mijloace 
artistice  
metodologie (tip de activitate) 
frecvenţa derulării activităţilor: saptamanal  
cîţi deţinuţi pot urma programul : 16 acum 
  
Programul 19. 
Denumire: Ansamblul vocal instr Ceterasii: 
Durată: permanent 
scop, obiective: dezvoltarea abilitatilor muzical folclorice 
metodologie (tip de activitate) 
frecvenţa derulării activităţilor: saptamanal  
cîţi deţinuţi pot urma programul : 26 in prezent 
cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul 
Programul 20 
denumire:Concursuri temtice  
durată: permanent  
scop, obiective: favorizarea unor prilejuri educationale agreabile de petrecere a 
timpului liber si de satisfacere a trebuintelor sociale  
metodologie (tip de activitate) 
frecvenţa derulării activităţilor: trimestrial  
cîţi deţinuţi pot urma programul :, statistica pe anul in curs, pina la data 
monitorizarii : au participat  1134 detinuti au participat la concursurile desfasurate  
  
Programul 21 
denumire: Iesiri in comunitate  
scop, obiective: pastrarea legaturii cu comunitarea 



metodologie (tip de activitate) 
frecvenţa derulării activităţilor: trim; minorii lunar  
cîţi deţinuţi pot urma programul : in trimestrul 1 , au iesit in comunitate 24 
detinuti ; si 4 minori 
  
Programe terapeutice si de asistare sociala  
  
Programul 22 
denumire: DERIS  
scop, obiective: diminuarea depresiei, indepartarea riscului suicidar si 
dezvoltarea de abilitati pentru combaterea starilor depresive.  
metodologie (tip de activitate): grup si individividuale  
frecvenţa derulării activităţilor: saptamanal 
cîţi deţinuţi pot urma programul : in prezent 6 
  
Programul 23 
denumire: Motivatia schimbarii 
durată: 3 luni 
scop, obiective: dobindirea motivatiei intrinseci pentru dobindirea unui comport 
prosocial – cu tineri 
metodologie (tip de activitate): grup 
frecvenţa derulării activităţilor: sapt  
cîţi deţinuţi pot urma programul : 12 detinuti acum  
  
Programul 24 
denumire: ISAR 
durată: 3 luni 
scop, obiective: modelarea imaginii de sine prin asumarea responsabilitatilor  
metodologie (tip de activitate) grup 
frecvenţa derulării activităţilor: saptamanal 
cîţi deţinuţi pot urma programul : tineri , acum 25; are 3 grupe 
  
Programul 25 
denumire Controlul furiei  
durată: 3 luni 
scop, obiective: dezvoltarea abilitatilor de autocontrol ; persoanele care au 
dificultati in gestinarea furiei  
metodologie (tip de activitate): grup 
frecvenţa derulării activităţilor: saptamanal 
cîţi deţinuţi pot urma programul : in prezent, 2 grupe, 16 in total 
  
Programul 26 
denumire: CIID 
durată: 3-6 luni 
scop, obiective: restructurarea si resemnificarea ideilor irationale  
pers care au dificultăţi de relationare interpersonale  



metodologie (tip de activitate) grup; individ 
frecvenţa derulării activităţilor: spat 
cîţi deţinuţi pot urma programul : in prez 16; in 2 gr 
cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: psih (4) 
  
Programul 27 
denumire: SUPPORT 
durată: 3-6 luni 
scop, obiective: imbunatatirea abilitatilor de relationare in grup, dobindirea 
abilitatilor de relationare social prin acceptarea celorlalti - virstnici 
metodologie (tip de activitate) grup; individ 
frecvenţa derulării activităţilor: saptamanal 
cîţi deţinuţi pot urma programul : in prezent 12 

1 
Programul 28 
denumire: ANTIDROG/parteneriat comunitate  
durată: permanent 
detinuti cu infractiuni de trafic si consum de droguri; fosti toxicomani 
scop, obiective: prevenirea recaderii prin dezvoltarea motivatiei pentru schimbare  
metodologie (tip de activitate) grup; individividuala 
frecvenţa derulării activităţilor:lunar 
cîţi deţinuţi pot urma programul : in prezent 14 
  
Programul 29 
denumire: Cine sunt eu – program destinat minorilor 
durată: 3 luni 
scop, obiective: autocunoastere, cunoasterea celuilalt si imbunatatirea abilitatilor 
de relationare in grup  
metodologie (tip de activitate) grup;  
frecvenţa derulării activităţilor:saptamanal 
cîţi deţinuţi pot urma programul : in prezent 4 
  
Programul 30 
denumire: Program pentru bolnavii psihic 
durată: 3-6 luni 
scop, obiective: imbunatatirea nivelului de relationare interpersonala a 
persoanelor cu probleme de sanatate mintala  
metodologie (tip de activitate) grup;  
frecvenţa derulării activităţilor:saptamanal 
cîţi deţinuţi pot urma programul : in prezent 7 
  
Programul 31 
denumire: ANTIALCOOL 
durată: 3 luni 
scop, obiective: prevenirea recaderii prin dezvoltarea motivatiei pentru schimbare 

persoanelor cu antecedente de consum de alcool  

http://www.grado.org.ro/article.php?art_id=69&page=0


metodologie (tip de activitate) grup;  
frecvenţa derulării activităţilor:saptamanal 
cîţi deţinuţi pot urma programul : in prezent 14 
  
Programul 32 
denumire: DA 
durată: 3 luni 
scop, obiective: dezvoltarea si remodelarea asertvivitatii ; participa numai femei 
metodologie (tip de activitate) grup;  
frecvenţa derulării activităţilor:saptamanal 
cîţi deţinuţi pot urma programul : in prezent 11 
  
Programul 33 
denumire: DIFICIL 
durată: PERMANENT  
scop, obiective: mentinerea legaturii cu familia 
metodologie (tip de activitate)  
frecvenţa derulării activităţilor: cind e cazul 
cîţi deţinuţi pot urma programul : in prezent 118 
Programul 34 
denumire: DAS 
durată: 3 Luni  
scop, obiective: dezvoltarea abilitatilor sociale la persoanele care au dificulltati in 
relatiile sociale 
metodologie (tip de activitate) : grup 
frecvenţa derulării activităţilor:saptamanal 
cîţi deţinuţi pot urma programul : in prez 9 
  
Programul 35 
denumire: Pentru o viata mai buna 
durată: 3 luni 
scop, obiective: prezentarea informatiilor necesare gasirii si mentinerii unui loc de 
munca 
metodologie (tip de activitate) : grup 
frecvenţa derulării activităţilor:saptamanal 
cîţi deţinuţi pot urma programul : detinuti care mai au mx 9 luni pina la CPLC ; in 
prezent 49 

  
Programul 36 
denumire: Program destinat victimelor violentei domestice 
durată: 3 luni 
scop, obiective: suport emotional si informare privind masurile de protectie 
sociala specifice  
metodologie (tip de activitate) : grup 
frecvenţa derulării activităţilor:saptamanal 



cîţi deţinuţi pot urma programul : victime: minori, tineri, femei ale violentei 
domestice;  in prezent 8 
  
Programul 37 
denumire: PROLIB – (pentru detinutii aflati in perioada preliberatorie) 
durată: 1 -3 luni; se intensifica in ultimele 2 saptamanai 
scop, obiective: prezentarea informatiilor necesare reintegrarii sociale   
metodologie (tip de activitate) : grup 
frecvenţa derulării activităţilor:bisaptamanal 
cîţi deţinuţi pot urma programul : victime: minori, tineri, femei ale violentei 
domestice;  in prezent 158 
 

Informarea deţinuţilor cu privire la oferta de activităţi 

Exista catalog de programe, acestea sunt prezentate detinutilor in 
perioada de carantina, apoi sunt incluse in mapele de camera;  
Pe sectie, la avizier se fac anunturi cind incepe un program nou; detinutii 
interesati iau legatura cu educatorul si se inscriu. 
  

Instrumente de evaluare a rezultatelor obţinute de deţinuţi în cadrul activităţilor 

Sunt chestionare de cunostinte, de atitudini, teste, toate acestea ne arata daca s-
a schimbat ceva sau nu, care a fost efectul programelor, sau mai bine zis a 
participarii persoanelor private de libertate la programe si activitati socio-
educative 
Instrumente de evaluare a conduitei deţinuţilor şi a eforturilor depuse pentru 

reintegrarea socială 

Nu exista un instrument stadard; se evalueaza in functie de 
sanctiuni/recompense, participarea la programe, numar programe si activitati si 
implicare; atitudinea si comportamentul fata de cadre si ceilalti detinuti; Se 
utilizeaza interviul, observatia, teste, scale,etc ca instrumente de evaluare 
  

Dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială 

Sunt intocmite dosare pentru 844 de detinuti. 
analiza planurilor de intervenţie individualizată  
are fiecare condamnat un plan de evaluare şi intervenţie educativă :cei care nu 
au dosar, au planuri vechi 
există evaluări o dată la 6 luni în fiecare dosar 

Elaborarea recomandărilor serviciului către comisie 

Exista rapoarte in format electronic – care trebuie completate pentru comisie. 
Pentru  fiecare detinut exista o evidenta informatizata cu zile cistig, rapoarte, 
sanctiuni, recompense; programele in care au fost incluse. Fiecare specialist isi 
ia detinutii de pe sectia repartizata si completeaza rubrica sa din Raport in functie 



de informatiile pe care le detine despre persoana privata de liberate cu care a 
lucrat; daca  a participat la programe, ce rezultate a avut, daca au intervenit 
schimbari in situatia familiala, scolara, profesionala – unii fac cursuri de calificare 
in penitenciar, sau absolva o anumita clasa; Se trec rezultatele evaluarilor, (a 
testelor psihologice), a schimbarilor de atitudine, daca a avut recompense sau 
sanctiuni. 
  

Ponderea recomandărilor Serviciului  în propunerea de soluţionare făcută de 

comisie 

Motivatii muncii, participarea la programe si conduita sunt foarte 
importante. Este importanta motivatia muncii si daca si-a insusit deprinderi de 
munca si de a respecta un program de munca cu adevarat; daca munca din 
penitenciar nu este de conjunctura, pentru bani si zile cistig, ci pentru ca detinutul 
a realizat ca asta e singurul sau aproape singurul mijloc care afara ii va asigura 
stabilitate si evitarea unor noi infractiuni;  

Participarea la programe  - trebuie vazute clar care sunt motivatiile lui, 
implicarea in programe si rezultatele, unii participa doar pentru recompense;  
Comisia apreciaza participarea la activitatile socio-edcative. 

Conduita este in strinsa corelatie cu munca si participarea la programe in 
sensul ca , daca detinutii nu muncesc doar pentru bani si nu participa la 
programe doar pentru recompense, e sigur ca vor avea o conduita buna; la 
comisie conteaza foarte mult daca nu ai abateri 
  

Ponderea recomandărilor Serviciului în decizia dată de judecătorul delegat 

1. Conduita persoanei condamnate 
Ce se înţelege prin conduită în penitenciar pe baza răspunsurilor înregistrate 

  
-         respectarea regulamentului de ordine interioara 
-         evitarea altercatiilor/violentelor cu alte persoane private de liberate;  
-         evitarea comportamentelor agresive verbale fata de cadre 
-         participarea persoanelor privare de libertate la activitatile culturale, 

sportive, moral-religioase, lucrative. 
-         Faptul ca nu face plangeri nejustificate 
-         Asumarea de responsabilitati 

Cine apreciază conduita şi cum 

Agentul supraveghetor 

Nu sunt consultati cu privire la conduita detinutilor, prin observare directa. 

Şeful de secţie 

Da, sunt consultati, dar nu este obligatoriu acest lucru si nici nu este 

obligatoriu sa se ia in considerare considerentele acestora. Sunt consultati cu 



privire la situatia juridica, cand solicita vizita, iesiri la munca, primire de bunuri; 

sefii de sectie fac propunerile. 

Comisia de disciplină 

Realizeaza procedura de cercetare disciplinara. 

Personalul Serviciului de educaţie şi asistenţă psihosocială 

Prin discutii directe cu detinutii, consiliere si participarea la programe. 

Intocmesc recomandarile pentru raportul comisiei, astfel: 

Punctul 10 

a)     comportamentul si personalitatea detinutului: conduita corespunzatoare  

b)     situatia socio-familiala: casatorit, un copil 

c)     starea sanatatii: tulburari de personalitate pe fond structural  - 

consumator droguri 

d)     profil psihologic – adaptabil la viata carcerala, relationare interpersonala, 

adecvat 

e)     nevoi educationale – activitati de club, moral religioase, sportive 

f)       adaptabilitatea de viata carcerala – corespunzator 

g)     situatia disciplinara –nu a fost sanctionat, a fost recompensat de 3 ori cu 

suplimentarea dreptului la pachet si vizita pentru participarea la activitati 

cultural-educative 

h)     grad de risc - nu 

i)        cauze penale sau civile – nu 

Alte categorii de personal (şef de tură, medic, profesori/învăţători; etc.) 

Cum se evaluează conduita 

Nu exista un instrument stadardizat. Se evalueaza in functie de 
sanctiuni/recompense, participarea la programe, numaru de programe si 
activitati, implicarea,  atitudinea si comportamentul fata de cadre si ceilalti 
detinuti; se utilizeaza interviul, observatia, teste, scale,etc. Respectarea regulilor 
si a regulamentului de ordine interioara. 
  

2. Eforturile depuse pentru reintegrarea socială 
Ce se înţelege prin eforturi depuse pentru reintegrare socială în penitenciar pe 

baza răspunsurilor înregistrate 



Dorinta de a-si ridica rapoartele de incident, respectarea regulamentului 

de ordine interioara  si a regulilor; implicarea in activitati lucrative, implicarea in 

activitati socio-educative. 

Cine apreciază eforturile depuse pentru reintegrare socială şi cum? 

Agentul supraveghetor 

Ii observa pe detinuti si sunt consultati in general de catre seful de sectie cu 

privire la conduita detinutilor; daca trebuie sa faca planton sau sa imparta ziare, 

sa faca curat. 

  

Şeful de secţie 

Sefii de sectie  fac propuneri in legatura cu conduita detinutilor. Sunt intrebati si 

ei cu privire la iesirea detinutilor la munca, la situatia juridica sau cand solicita 

vizita. 

Comisia de disciplină 

Realizeaza procedura de cercetare disciplinara. 

Personalul Serviciului de educaţie şi asistenţă psihosocială 

Implicarea si participarea la programe. 

Daca nu faci probleme, in sensul ca nu ai nici un raport de sanctiune, dar stai 

toata detentia la televizor si la sala de forta si  nu te implici in nimic altceva, 

conduita asta „buna” nu e semnificativa pentru perspectivele reale de reintegrare. 

Alte categorii de personal (şef de tură, medic, profesori/învăţători; etc.) 
Cum se evaluează conduita 

Prin numarul rapoartelor de incident, prin participarea la activitati socio-

educative, prestarea sau dorinta de a munci; atitudinea fata de cadre. 

 
Estimarea importanţei pe care o au criteriile de schimbare a regimului în 
elaborarea deciziei privind schimbarea regimului 
participare la muncă 

Cam 50%. Munca nu e obligatorie si sunt care spun ca nu au muncit 

niciodata, dar participa la alte activitati. Cei care nu ies la munca , ies la 

plimbare. (director adjunct paza, siguranta detinerii si regim penitenciar) 



Cam 60%. E foarte important sa iasa la munca (consilierul de probatiune) 
  
participare la programul de şcoală 

Cam 60-80%. Fara iesire la scoala e greu sa-si gaseasca de munca cand 
ies afara. (consilierul de probatiune) 
  
participarea la programe culturale: spectacole, frecventarea bibliotecii, 
cercuri de pictură, literatură, teatru, altele,  

Fiecare sectie de detinere merge la biblioteca. Din efectivul de detinuti, 

cam 40% ies la biblioteca. Sefii de sectie intocmesc lunar recompense, detinutii 

au responsabilitati, li se intocmesc rapoarte de recompensa si se intra in comisia 

de individualizare ca sa vada ce recompense li se da – suplimentarea dreptului la 

pachet si vizita, incredintarea unei responsabiltati. (director adjunct paza, 

siguranta detinerii si regim penitenciar) 

responsabilităţi: în programe, în activităţile zilnice (de ex.: şef de cameră) 
Incredintarea unei responsabilitati sunt detinutii care raspund pentru sala 

de tenis de masa, la salile de sport, la biblioteca. Responsabilul raspunde de 

pastrarea ordinii, a curateniei, sa nu se rupa mesele de joc. Au resonsabilitati in 

ceea ce priveste curatenia la sali. (director adjunct paza, siguranta detinerii si 

regim penitenciar) 

Ca responsabilitati au curatenia, rezolvarea conflictelor. Conteaza cum 

rezolva conflictele dintre ei, sau dintre ei si cadre. (consilierul de probatiune) 

participarea la programe de sport 
Cam 80% participa, restul care nu participa, sunt cei care sunt inapti. 

Comisia de individualizarea a pedepselor tine cont de acest lucru, de 

aceea participa la sport. 

Conduita 

Conduita pe perioada detentiei reprezinta participarea detinutilor la activitatile 

culturale, sportive, moral-religioase, lucrative. 

Conduita primeaza la comisia de individualizare a pedepselor. 

altele 

Exemple de hotărîri asupra schimbării regimului 



Primul exemplu: 

Detinut condamnat la 6 ani si 3 luni pentru talharie; se afla la a IV-a analiza, 

Regimul inchis s-a stabilit la ultima analiza. 

1.      nu desfasoara activitati productive, participa la programe, sport, activitati 

religioase, concursuri, recompensat de 2 ori si are un raport de incident 

ridicat. (aspecte expuse de catre serviciul socio-educativ) 

2.      directorul il intreaba ce parere are? Il intreaba daca vrea sa treaca la 

Regim semi-deschis? Persoana privata de libertatte nu iese la munca, 

merge la cursuri; e prima intrare in penitenciar. 

Directorul penitenciarului si directorul de la paza vor mentinere in regimul inchis. 

Se voteaza pana la urma SCHIMBAREA REGIMULUI pe motiv: de perioada 

executata si conduita. 

Al doilea exemplu: 

Detinut care se afla la Regim inchis, cu pedeapsa de 6,6 ani, propozabil in 

2012. 

SSE (serviciul socio-educativ) isi expune parerea: – munceste la Rilug, 

are conduita buna, participare la activitati religioase, recompensat de 2 ori, fara 

sanctiuni, 14 zile castig, lucreaza la pantofi, recidivist. 

Directorul – intreaba daca vrea la Regim semi-deschis  si persoana privata 

de libertate spune ca da. 

SCHIMBARE la Regim semi-deschis  pe motiv de buna conduita, munca. 

Exemplul 3: 

Sesizare de la persoana privata de libertate de la regim semi-deschis pentru 

abatere disciplinara, atitudine necuviincoasa, a fumat in camera. 

Se discuta regimul superior. 

SCHIMBAREA  la Regim inchis pentru motivele de mai sus. 

Alte aspecte privind aplicarea Legii 275 reieşite din monitorizare 

Respectarea drepturilor deţinuţilor 

Funcţionarea Serviciului de educaţie şi asistenţă psihosocială 



Psihologul participa si la comisia de individulaizare, comisia repartizare 

munca, comisia stabilire grad risc; sustine teme cursantilor de la CFSO Arad; 

participa la comisia de examinare a agentilor care au absolvit cursuri la CFSO ;  

Alt psiholog participa la comisie repartizare carantina si transfer; 

coordonare activitate  practica cu studenti si absolventi ai  facultatii de psihologie; 

activitati de prevenire antidrog in comunitate; sustine teme cursantilor de la 

CFSO 

Asistentii social colaboreaza cu institutiile pentru indemnizatii pentru 

persoanele cu handicap; fac caracterizari pentru instante, intocmesc raportul 

pentru Comisie, participa la comisie; Asistentii sociali intocmesc documentele de 

stare civila  pentru intocmirea/obtinerea buletinului,pentru divorturi, casatorii – 

adica ii ajuta sa faca dosarul sa obtin actele necesare;  

Alte activ pe care le desfasoara asistentii sociali : consiliere sociala 

individuala, evaluari sociale; intocmesc fisele sociale din cadrul DOS EAP;  

Pe fiecare sectie este o echipa multiudisciplinara, formata din asistentul 

social, psihologul, educatorul. Fiind 12 sectii, desigur ca unii au mai muti detinuti 

de care raspund, in special asistentii sociali care sunt numai 3, incercand sa faca 

o repartizare echilibrata. 

Educatorii : pe linga programele educative pe care le desfasoara cu detinutii, 

completeaza dosarele de educatie; evalueaza participarea la programe si 

activitatile la care participa detinutii pentru a propune rcompense; fac propunerile 

de recompemse pe car ele inainteaza sefilor de sectie; fac caracterizari pentru 

instanta si caracterizari pentru comisia de liberare conditionata; activitati de 

informare a detinutilor pe diverse teme; solutioneaza cereri ale personelor private 

de liberatet care tin de domeniul lor; au convorbiri individuale cu persoanele 

private de libertate. 

Observaţii ale personalului din penitenciar privind Legea 275 

Judecatorul delegat: 
„JD e obligat sa solutioneze plangerea in termen de 3 zile si in 2 zile trebuie 

comunicata. 



Legea nu prevede obligativitatea citarilor. Sunt intrebati daca mai au cereri de 

facut. 

Au dreptul la petitionare, lucru care presupune costuri. 

JD primeste aceeasi plangere si de 10 ori, deci nu are institutia de lucru judecat” 

Director adjunct paza, siguranta detinerii si regim penitenciar 

 - „Trebuie sa se tina cont la individualizare in functie de regim de individ.; sa se 

tina cont de conduita lor (se refera la Regim de maxima siguranta). Dupa 6 luni 

se face reevaluare si e termen prea mic, la cei de la Regim de maxima siguranta 

(in ideea ca nu au cum sa se schimbe asa repede)” 

- „La schimbarea regimului de executare a pedepsei, comisia de disciplina face 

raport la Judecatorul delegat pentru schimbare, dar numai persoana privata de 

libertate poate face plangere.” 

Consilierul de probatiune 

„Nu considera ca sunt probleme. Un aspect ar fi ca din punct de vedere 

personal, nu reuseste sa-i cunoasca foarte bine.” 

Secretarul comisiei de individualizare: 
”La cei cu pedepse mici, nu ar trebui sa fie discutati din 6 in 6 luni, ci mai rar, 

termenul e prea mic 

La cei cu pedepse mari, la fel, discutati mai rar in comisie. Da exempul: unul 

de la Regimul de maxima siguranta trebuie sa parcurga toate celelalte 

regimuri, pana cand iese, din punctul ei de vedere.” 

 


	Raport de vizită Penitenciar Arad
	 - Ore de consiliere/testari : maxim 2 ore/zi : consiliere individuala, discutii, evaluari/testari

