
Raport de vizită Penitenciar Târgşor 
 
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 de femei TARGSOR 
Datele generale despre penitenciar:  

o       număr de deţinuţi 561 

o       număr de paturi - 670 

o       tipuri de regimuri şi număr de deţinuţi pe fiecare tip de regim 
 observare-carantinare – 12; 

 arestati preventiv – 83; 

 regim inchis – 198; 

 regim semideschis – 192; 

 regim deschis – 76. 

o       categorii de deţinuţi (bărbaţi, femei, minori, preventivi, 

definitivi) 
 bărbaţi – 24 

 femei – 537 

 minori - 5 

 tineri - 23 

 preventivi - 83 

 definitivi - 478 

  
o       număr de cadre care lucrează pe secţiile de deţinere 

Serviciul pe tura, pe timp de zi – 9 sau 10 cadre 



Tura de noapte – 6 cadre. 

6 sectii (1 sectie observare carantinare, arestati preventiv, infirmerie) 

2 sectii regim inchis; 

1 sectie regim semideschis; 

1 sectie regim deschis; 

1 sectie regim deschis si semideschis barbati. 

Pentru fiecare sectie este asigurat un supraveghetor, pentru toate sectiile exista 

2 sefi sectie, un sef serviciu aplicare regim, 2 psihologi, 1 asistent social si 2 

educatori. 

  
o       condiţiile de deţinere: igienizare, apă curentă 

Cameră detenţie 

12 paturi sau 13 paturi cu 13 persoane. 

Lenjerii curate, televizor, este camera de fumatoare, geam mare, lumina. 

Grup sanitar cu wc separat, dus separat (care nu functiona), 2 chiuvete, gresie, 

faianta, cu usi si ferestre GEAM termopan. 

Camera alimente cu gresie, faianta, curat, geam termopan, farfurii, alimente 

Judecătorul delegat 
o       spaţiu de lucru  

Biroul se afla pe regim semideschis. Mai are si pe regim inchis spatiu pentru 

audiente. 

o       logistică  
calculator, telefon asigurate de penitenciar. 

o       program în penitenciar 

o       număr de cazuri primite lunar de la comisie 

o       număr de contestaţii ale deciziilor privind schimbarea regimului  

primite lunar  

o       număr de contestaţii la deciziile sale făcute la tribunal  

o       accesul deţinuţilor la judecătorul delegat 

 informarea deţinuţilor 

 nivelul de cunoaştere constatat la deţinuţi 



 modalitatea de acces 

o       exemple de decizii ale judecătorului delegat 

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

Cu 5-6 inainte se anunta membrii comisiei, cu tabel persoanelor privative de 

libertate. Tabelul se actualizeaza cu 1 zi inainte (pleaca pe transfer sau vin 

transferati). Saptamanal, marti, se intruneste comisia de individualizare in plen si 

se discuta situatia persoanelor private de libertate care ar trebui discutate la 

prima analiza sau la reanalizare dupa 6 luni. 

Persoanele se aduc in fata comisiei de individualizare la fiecare formare a 

comisiei 

  

o       dacă este audiată persoana care execută o pedeapsă 

privativă de libertate, dacă da, cum se consemnează interviul 
la discutarea dosarului 

Este audiata. Dupa ce se discuta acolo, hotararea comisiei se aduce la 

cunostinta pesoanei private de liberate. Cand sunt mai putine la audienta, 

persoanele private de libertate pot semna pe loc procesul verbal de aducere la 

cunostinta.  

Cand sunt mai multe se aduce procesul verbal la camera, in aceeasi zi si 

semneaza de primire si scrie daca face sau nu contestatie.(secretarul comisie) 

  
o       cîte evaluări periodice se fac pe lună şi pe şedinţă 

Pe luna a IV-a 2008 au fost 70 de persoane private de liberate discutate: 28 – RI; 

32 – RSD; 7 RD; 9 – sectie de arestati preventiv. 

Din 70, 9 au fost cu modificare. 

  

Pe luna a V-a au fost – 62 detinute discutate: 17 – RI; 24 – RSD; 12 – D; 9 – 

arestati preventiv. 

Pe regim de maxima siguranta – este decat o singura persoana care are 17 ani 

pentru omor. 



o       cîte cereri de schimbare a regimului sunt pe lună şi pe 

şedinţă 
Nu au existat cereri de schimbare a regimului. Au asteptat sa treaca perioada de 

6 luni pentru a fi reanalizate. 

o       cîte intrări de persoane care au primit pedepse privative de 

libertate / repartizări în regim de detenţie sunt pe lună şi pe 
şedinţă 

Media este de 10 pe luna – intrari persoane. 

Ca o medie sunt 15 pe luna, dar 5 pot fi arestate preventiv. 

o       cîte liberări condiţionate se fac pe lună şi pe şedinţă 
Pe primele 6 luni ale anului 2008 au fost 120 liberari conditionate 

o       cît timp se acordă în medie evaluării fiecărui dosar 
Cele cu probleme, dosarul se analizeaza pana la 30 minute. 

Celelalte fara probleme cam 5 minute se analizeaza dosarul 

o       înregistrarea şedinţelor în registre: decizia directorului, raportul 

comisiei de individualizare, registrul de procese-verbale ale 

comisiei de individualizare 

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 
o       Cîte personal are Serviciul de educaţie şi asistenţă 

psihosocială, cu ce specializări 
Personal : 9  -  cu tot cu sef serviciu – inginer ; student psihologie 

2 asistenti sociali (unul in concediu crestere copil); 2 educatori; 2 psihologi; 1 

preot ; 1 agent tehnic  

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

Ore pe sectie  - minim 4 /zi  

Ore de grup  -  aprox 4 ore pe zi ;  

Ore consiliere / testari – 2 ore consiliere/zi ; 4 ore testari, evaluari /saptamana 



Numar ore scris materiale – cel putin o ora zilnic; in perioada premergatoare 

Comisiilor sau cind se cer caracterizari de la Instante chiar 3-4 ore  

Numar ore pregatire activitati detinuti – 1 ora /zi  

Participare sedinte –  aproximativ 8 ore/luna 

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

de exemplu) la activităţile organizate de serviciu 
Aproximativ 85% 

o       Spaţii existente, funcţionalitatea acestora 
CLUBUL CENTRAL – cursuri de engleza, biblioteca; sunt 48 de banci, dar mai 

au si altele.; curs de franceza, teatru papusi, statie , 6 calculatoare . S-a facut si 

curs de calculator, alfabetizare pentru fiecare regim in parte. 

Cluburi pe sectie. 

o       Strategia Serviciului de educaţie şi asistenţă psihosocială 
o       Descrierea activităţilor/programelor 

 Enumerare 

 Scop  

 Accesibilitate (nr de deţinuţi care pot participa) 

Programul 1  
- denumire : DE ACUM INCEPE DRUMUL TAU SPRE LIBERATE 

- durată – perioada de carantina  

-         scop, obiective: Adaptarea si integrarea in viata de grup; Invatarea 

regulilor de ordine interioara; Cunosterea drepturilor, interdictiilor; 

obligatiilor si activitatilor derulate .  

-         metodologie (tip de activitate) intilniri individuale si de grup,  informare, 

completare fise de evaluare, teste, etc. 

-         frecvenţa derulării activităţilor: zilnic  

-         spaţiu necesar: Club sectia I, carantina  

-         cîţi deţinuţi pot urma programul : nou intrati 

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: asistent social, 

psiholog. 

Programul 2. 



-         denumire: PUNCT SI DE LA CAPAT  
-         durată: 1 luna inainte de liberare ; programul se intensifica in ultima 

saptamana cu cei care au trecut de comisie si care sunt dusi in camera de 

liberare  

-         scop, obiective: pregatirea pentru liberare:  

-         Pregatirea pentru liberare 

-         Sprijinirea persoanelor privare de liberate in vederea unei bune integrari  

-         metodologie (tip de activitate) de grup si individuala : informare, 

consiliere, medierea muncii 

-         frecvenţa derulării activităţilor: 2,3 ori /saptaminal -  in saptamana 

dinaintea liberarii, zilnic 

-         spaţiu necesar: Club,  

-         cîţi deţinuţi pot urma programul: detinutii de la Regim semideschis si 

Regim deschis care au maxim un an pana la liberare; se intensifica in luna 

dinaintea liberarii ;  

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: educator , 

asistenti sociali, in colaborare cu specialisti AJOFM  

Programul 3 
-         denumire : ALATURI DE FAMILIA TA  
-         durată: 3 luni  

-         scop, obiective: Mentinerea legaturii cu familia;  

Colaborare cu institutiile (DGASPC; Primarii; Autoritate Tutelara) in vederea 

rezolvarii situatiilor legate de copii 

       -   metodologie (tip de activitate) grup; individual; ;  

-         frecvenţa derulării activităţilor;: saptamanal, cu fiecare grupa 

-         spaţiu necesar: Club  

-         cîţi deţinuţi pot urma programul :toate regimurile; persoane cu copii; 

minore si tinere; in prezent 50; 4 grupe 

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: cei 2 asistenti 

sociali  

Programul 4 



-         denumire :  INVATA SA FII MAMA  

-         durată:  3 luni 

-         scop, obiective: Program structurat pe probleme legate de materintate, 

copii, relatia parinte - copil; relatii familiale adecvate, informatii legate de 

contraceptie, sarcina 

-         metodologie (tip de activitate) grup; disccutii, dezbateri; experienta 

familila, transpuneri in diferite ipostaze 

-         frecvenţa derulării activităţilor: saptaminal  

-         spaţiu necesar: Club sectia femei 

-         cîţi deţinuţi pot urma programul :  toate regimurile; pers cu copii; femei 

insarcinate; tinere si minore  ; in prezent 4 grupe; 42 detinuti 

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul:  asistent social 

Programul 5:  
       - denumire: UN OM INFORMAT ESTE UN OM LIBER  

-         durată: 3 luni 

-         scop, obiective:cunoasterea drepturilor omului si ale copilului cuprinse 

in documente interne si internationale 

-         metodologie (tip de activitate) grup;;  

-         frecvenţa derulării activităţilor: saptaminal 

-         spaţiu necesar: Club 

-         cîţi deţinuţi pot urma programul :  RSD; RD; varsta pana la 35 ani; 

prioritate minore si tinere; detinutele necautate de familie; relatii 

disfunctionale ; 2 gr -  20 detinute 

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: 1 asistent social 

Programul 6 
-         denumire: SCUZE, MERSI, PARDON 

-         durată: 3 luni 

-         scop, obiective:Modalitati civilizate de a prezenta, vorbi, comporta in 

toate imprejurarile ;  

-         metodologie (tip de activitate) grup 

     -      frecvenţa derulării activităţilor: saptaminal 



-         spaţiu necesar: Club  

-         cîţi deţinuţi pot urma programul : toate regim; tinere si minore; detinutele 

nescolarizate ; 2 grupe in prezent; 16 tinere; 6 minore;  

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: asistent social 

Programul 7 
-         denumire: CURS DE LIMBA SI CIVILIZATIE FRANCEZA 

-         durată: 6 luni 

-         scop, obiective:  Invatarea limbii franceze ; incepator, mediu, avansat 

Informatii despre civilizatia franceza  

-         metodologie (tip de activitate) grup 

-         frecvenţa derulării activităţilor:  saptamanal  

-         spaţiu necesar: CLUB 

-         cîţi deţinuţi pot urma programul : toate regimurile; persoanele care au 

minim 10 clase.; in prezent 1 grupa incepatori : 20 detinute; 1 grupa mediu 

– 10 detinute 

-          cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: asistent social  

Programul 8  
-         denumire – FAMILIA REGASITA  
-         durată –3 luni  

-         scop, obiective  prevenirea consumului de droguri, informare şi 

consiliere 

-         metodologie (tip de activitate) metode interactive de grup 

-         frecvenţa derulării activităţilor:  saptaminal 

-         spaţiu necesar: Club  

-         cîţi deţinuţi pot urma programul : 2 grupe a 12 detinuti pentru 3 luni; 

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: psihologul si 

specialist din cadrul Centrului Antidrog Baia Mare 

Programul 9 
-         denumire :  ALTERNATIVE   
-         durată:  3 luni 



-         scop, obiective: Ameliorarea efectelor produse de starea de boala, 

viciu, dependenta; deficienta; Invatarea abilitatilor de adaptare a pers 

vulnerabile din punct de vedere social  

-         metodologie (tip de activitate) grup  

-         frecvenţa derulării activităţilor: saptaminal  

-         spaţiu necesar: Club  

-         cîţi deţinuţi pot urma programul :  Regim inchis persoane cu deficiente 

fizice; boli cronice; inapte  

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul:  psiholog 

Programul 10 

-         denumire :              INCREDERE    
-         durată:  3 luni 

-         scop, obiective: Dezvoltarea abilitatilor cu care persoana care a trecut prin 

depresie poate recunoaste si preveni o alta stare asemenatoare  

-         metodologie (tip de activitate) grup 

-         fecvenţa derulării activităţilor: saptaminal  

-         spaţiu necesar: Club  

-         cîţi deţinuţi pot urma programul :  Regim inchis persoane cu depresii; 

tentative de suicid; stari de teama  

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: psiholog 

Programul 11 

-         denumire :              ALEGE LIBERTATEA, ALEGE VIATA     
-         durată:  6 luni 

-         scop, obiective: Reducerea efectelor determinate de dependenta de 

droguri; Reducerea numar si intensitatii conflictelor provocate de pers 

dependente aflate in perioadele dificile :sevraj, probleme familiale; 

Reducerea numarului de persoane dependente psihologic pentru o 

reintegrare mai usoara in societate; Reducerea recidivei 

-         metodologie (tip de activitate) grup; individual 

-         frecvenţa derulării activităţilor: saptaminal  

-         spaţiu necesar: Club  



-         cîţi deţinuţi pot urma programul :  Regim maxima siguranta, regim inchis, 

regim semi-deschis, regim deschis; foste consumatoare de droguri; 

detinutele care mai au min 6 luni pana la liberare; persoane private de 

liberate care nu au afaceri judiciare pe rol 

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: psiholog 

Programul 12 

-         denumire :              TEHNICI DE COMUNICARE      
-         durată:  3 luni 

-         scop, obiective: Invatarea tehn de com asertiva, non conflictuala;  

-         metodologie (tip de activitate) grup 

-         frecvenţa derulării activităţilor: saptaminal  

-         spaţiu necesar: Club sectia femei 

-         cîţi deţinuţi pot urma programul :  detinute cu minim 12 clase 

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: sef serviciu 

Programul 13 

-         denumire :              A DOUA SANSA      
-         durată:  an scolar  

-         scop, obiective: Completarea nivelului de scolarizare a detinutelor;  

-         metodologie (tip de activitate) 

-         frecvenţa derulării activităţilor: permanent  

-         spaţiu necesar: Club  

-         cîţi deţinuţi pot urma programul :  toate regimurile 

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: coordonat de sef 

serviciu 

Programul 14 

-         denumire :              ABECEDARUL      
-         durată:  an scolar  

-         scop, obiective: Insusirea scrierii si citirii corecte ;  

-         metodologie (tip de activitate) 

-         frecvenţa derulării activităţilor: 3 ori/saptamana 

-         spaţiu necesar: Club  



-         cîţi deţinuţi pot urma programul :  toate regimurile 

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: coordonat de sef 

serviciu 

Programul 15 

-         denumire :              SANATATE PRIN MISCARE       
-         durată:  permanent  

-         scop, obiective:  Mentinerea tonusului fizic si psihic prin activ de educatie 

fizica si sport;  

-         metodologie (tip de activitate) 

-         frecvenţa derulării activităţilor: saptamanal, pe orar; pe grupe;  

-         spaţiu necesar: Club  

-         cîţi deţinuţi pot urma programul :  toate regimurile, pe grupe 

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: coordonat de 

educator  

Programul 16 

-         denumire :              JURNAL DE SANATAE        
-         durată:   permanet  

-         scop, obiective: Insusirea de deprinderi igienico-sanitare ;  

-         metodologie (tip de activitate) 

-         frecvenţa derulării activităţilor: zilnic; dupa orar 

-         spaţiu necesar: Club  

-         cîţi deţinuţi pot urma programul :  toate regim; persoane inapte de varsta 

sau boala; detinute tinere, minore  

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: educator 

Programul 17 

-         denumire :              FOLOSESTE-TI TALENTUL       
-         durată:  permanent  

-         scop, obiective: Program de terapie ocupationala : artizanat, goblen, 

pictura; teatru, creatie literare, cor, dansuri, etc  

-         metodologie (tip de activitate) 

-         frecvenţa derulării activităţilor: 3 / saptamana; in grupuri; dupa orar, 



-         spaţiu necesar: Club  

-         cîţi deţinuţi pot urma programul :  toate regim; detinute cu abilitati in 

aceste domenii grupe 

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul:   educator  

Programul 18 

-         denumire :              PSIHOSAN       
-         durată:    

-         scop, obiective:  

-         metodologie (tip de activitate) 

-         frecvenţa derulării activităţilor: permanent  

-         spaţiu necesar: Club  

-         cîţi deţinuţi pot urma programul :  toate regimurile pe grupe 

Programul 19 

-         denumire :  DERIS       
-         durată:   permanet  

-         scop, obiective:  

-         metodologie (tip de activitate)grup; individual  

-         frecvenţa derulării activităţilor: permanent  

-         spaţiu necesar: Club  

-         cîţi deţinuţi pot urma programul :  toate regimurie pe grupe 

Informarea deţinuţilor cu privire la oferta de activităţi:Informare in perioada 

de carantina;, revista penitenciarului; de cite ori se incepe un program nou de 

catre asistentul social sau psiholog se aduce la cunostinta detinutilor; sunt afisate 

la Club;si pe sectii programele si orarul ;  

--pagebreak— 

Instrumente de evaluare a rezultatelor obţinute de deţinuţi în cadrul 
activităţilor:Chestionare de cunostinte si atitudini; se evalueaza fiecare sesiunie 

de grup sub aspectul implicarii participantilor si a  atingerii obiectivelor propuse;  

evaluarea finala a programului sub aspectul rezultatelor , exista protocoale ale 

activitatilor cultural educative ;  



Instrumente de evaluare a conduitei deţinuţilor şi a eforturilor depuse 
pentru reintegrarea socialăGhidul de interviu, chestionare de atitudini; teste; 

observatia; se iau in calcul numarul de recompense, numarul de rapoarte de 

incident; gravitatea faptelor comise, a abaterilor; frecventa lor; etc. 

Dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială 

Elaborarea recomandărilor serviciului către comisie 

Se trec in Raportul pentru comisie toate informatiile existente in fisele din 

dosarul de educatie; se tine cont de participarea la programe; de conduita avuta; 

de numarul si felul rapoartelor de sanctionare; de numarul rapoartelor de 

recompensa;  

Tot ce se consemneaza despre persoanele private de liberatate pe 

parcursul celor 6 luni de la ultima analiza in Comisie, se regaseste intr-o forma 

sintetica in Raport pentru Comisie; Ponderea recomandărilor Serviciului  în 
propunerea de soluţionare făcută de comisie 

Se observa ca detinutele care participa la programe nu numai pentru 

recompensa ci din dorinta reala de a se schimba, chiar inregistreaza progrese in 

acest sens; sunt mai linistite; mai respectiase si cu personalul si cu celelalte 

detinute; (directorul serviciului de interventie psih-sociala) 

Supraveghetoarele si comandantii de sectie cunosc foarte bine detinutele 

pentru ca le au in vizor cea mai mare parte a timpului; vad mai bine decat 

Serviciul educativ uneori, cum sunt detinutele in realitate si in diferite situatii care 

intervin pe sectie. 

Sunt consultate, in general verbal, cind se analizeaza persoanele private 

de liberatate in comisie, sau cand personalul face caracterizari sau evaluari 

periodice;  

Ponderea recomandărilor Serviciului în decizia dată de judecătorul delegat 

1. Conduita persoanei condamnate 
Ce se înţelege prin conduită în penitenciar pe baza răspunsurilor 
înregistrate;Implicarea in programele penitenciarului, participarea la activitati 

productive, scolare, ocupationale. 



Respectarea regulamentului de ordine interioara, respectarea cadrelor si a 

celorlalte detinute, numarul mic de sanctiuni. 

Cine apreciază conduita şi cum 

Agentul supraveghetor;Sunt consultate de catre sefi. Daca sunt situatii 

delicate, ele (supraveghetoarele) sunt in legatura cu sefii, exista comunicare intre 

cadre. Sunt intrebate cu privire la starea sanatatii, comportament. 

Şeful de secţie;Sunt consultate si daca sunt probleme pe sectie, psihologii 

intervin si rezolva impreuna problemele ce se ivesc. 

Mentin legatura cu toate departamentele, propunerile de recompense le dau 

sefele de sectie iar persoanele de  la serviciul de  interventie psiho-sociala sunt 

permanent pe sectie. 

Comisia de disciplină; Personalul Serviciului de educaţie şi asistenţă 
psihosocială 

La Comisie se tine cont de acest aspect si orice straduinta a detinutelor pentru 

schimbare si reintegrare este apreciat. Daca munceste si are rapoarte de  
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pedepsire pentru conduita necorespunzatoare, primeaza conduita; sau, daca 

numai a muncit dar a refuzat orice participare la activitati, nu va avea un punctaj 

foarte bun;  

Conduita este foarte importanta, si in general cine munceste si participa la 

programe are si conduita buna (psihologul) 

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

Cum se evaluează conduita 

Prin participarea la programe, respectarea regulilor si a ROI, conduita fata de 

cadre si fata de alti detinuti. 

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

Cine apreciază eforturile depuse pentru reintegrare socială şi cum 

Agentul supraveghetor 



Incep sa ceara la reeducare tot felul de activitati, la repartitie la munca, oriunde 

sunt scoase (socio-educativ, activitati culturale) o fac pentru evidentieri, sa 

castige zile, pentru vizita la masa cu copilul. 

„Sunt cuminti si respecta programul” 

Şeful de secţie 

Prin participare la programe se straduiesc pentru a fi clasificate intr-un regim 

inferior, „Conduita – sa nu aiba rapoarte de incident pentru ca le cantareste 

comisia” 

Comisia de disciplină 

Personalul Serviciului de educaţie şi asistenţă psihosocială 

Fac recomandari pentru comisia de individualizare. 

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

Cum se evaluează conduita 

In general cine munceste si participa la programe, are si conduita buna. 

(psihologul) 

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

Pondere mare; e bine ca muncesc, au o ocupatie; invata deprinderi de munca si 

chiar meserii, cistiga bani si zile; sunt mai linistite; relationeaza mai bine intre ele. 

participare la programul de şcoală 

Este foarte important sa doreasca sa isi completeze studiile; le va ajuta in viata, 

sa se descurce mai bine dupa liberare; chiar daca legea prevede compensare 

baneasca, foarte multe merg la scoala constientizind beneficiile pe care le pot 

avea in viata; si asta e important; In penitenciar foarte multe detinute care nu 

stiau sa scrie si sa citeasca au absolvit 8 clase; Din pacate, unele nu se inscriu la 

scoala nici pentru bani;  

participarea la programe culturale: spectacole, frecventarea bibliotecii, 
cercuri de pictură, literatură, teatru, altele,  
Pondere semnificativa;  daca participa la programe isi insusesc valori prosociale, 

isi schimba comportamentul, devin mai responsabile ;  



responsabilităţi: în programe, în activităţile zilnice (de ex.: şef de cameră) 
Cine isi asuma responsabilitati , inseamna ca e o persoana care doreste sa fie 

de folos, sa se implice, sa faca ceva bun si bine pe de o parte, iar pe de alta, 

arata ca te poti baza pe ea; 

participarea la programe de sport 
Nu conteaza foarte mult 

conduita 

Pe acelasi plan cu munca, pondere foarte mare.  

De fapt, la Comisie se tine cont de toate aceste aspecte si orice straduinta a 

detinutelor pentru schimbare si reintegrare este apreciat; Desigur, daca 

munceste si are rapoarte de pedepsire pentru conduita necorespunzatoare; 

primeaza conduita; cum tot asa, daca numai a muncit dar a refuzat orice 

participare la activitati, nu va avea un punctaj foarte bun; altele 

Exemple de hotărîri asupra schimbării regimului 
Fata de cele de mai sus, comisia, tinand seama ca detinuta indeplineste 

conditiile prevazute de reglementarile in vigoare, decide repartizarea detinutei 

ML la regim semi-deschis. 

Decizia nr. 308 din 12.12.2006 prin care se dispune repartizarea in regim semi-

deschis. 

Are 3 recompensari pentru activitati diverse: partciipare la activitati educative si 

culturale, programul „O lege pentru toti” desfasurat la sectia exterioara Movila 

Vulpii.  

Al doilea raport al Comisiei de Individualizare  nr. 206  este datat 14.06.07 

-          Comportament si personalitate: se incadreaza in limitele normalitatii 

psiho- sociale, se integreaza bine in cadrul grupului  

-          Situatie socio-familiala: necasatorita, fara copii, 10 clase, fara ocupatie, 

vizitata de sora, frate, nepot, alte rude, corespondeaza cu diferite 

persoane 

-          Stare de sanatate:  nu este in evidenta cu boli cronice  

-          Profilul psihologic: caracteristici cognitive normale, inteligenta normala 



-          Nivelul educational: 10 clase, fara ocupatie, beneficiaza de consiliere din 

partea psihologului si a educatorilor 

-          Relatii apartinatori: adaptare buna 

--pagebreak— 

situatia disciplinara: nu afost sanctionata disciplinar, are numeroase 

recompensari cu suplimentarea dreptului;grad de risc: scazut 

Fata de cele de mai sus, comisia, tinand seama de comportamentul avut, 

perioada executata din pedeapsa, participarea la activitati educationale, 

hotaraste repartizarea detinutei M.L. de la regim regim semi-deschis la regim 

deschis.Incheirea nr. 68  a judecatorului delegat prin care se dispune 

repartizarea detinutei la regim deschis. 

Alte aspecte privind aplicarea Legii 275 reieşite din monitorizare 

Respectarea drepturilor deţinuţilor; Funcţionarea Serviciului de educaţie şi 

asistenţă psihosocială 

Activitatea psihologului 
Evaluare pe carantina; testare; reevaluari periodice ; motivarea de a participa la 

programe; evaluari pentru comisie; caracterizari pentru instanta; programe de 

grup si consiliere individuala; interventie in situatie de criza. 

O data pe saptamana trece prin fiecare camera si constata problemele ;   
Activitatea asistentului social 
Evaluare in carantina din punct de vedere social; instrumenteaza dosaul 
pentru  casatorii; programe de grup; consiliere individuala; reevaluari 
pentru Comisie; facilitare vizite copii aflati in plasament; pregatirea 
permisiilor – informare despre familie, locuinta, etc; organizarea iesirilor in 
comunitate 

Echipa multidisciplinara  
Nu poate asigura pe toate sectiile o echipa multidisciplinara, din lipsa de 
personal; dar tot personalul colaboreaza. 
Fac schimb de informatii; identifica nevoile prioritare; discuta cazurile; 
organizeaza si participa impreuna la activitati de amploare mai mare : 



spectacole; concursuri de cultura generala pe unitate sau intre 
penitenciare. 
Observaţii ale personalului din penitenciar privind Legea 275 

Director SEAP: Cea mai mare problema este ca exista decat un singur 
penitenciar de femei in tara. Cele mai  multe persoane private de liberate 
sunt foarte departe de casa, nu pot fi vizitate de familie si atunci isi fac 
afaceri judiciare si se duc la penitenciarele de linga casa; insa acolo nu 
exista conditii adecvate pentru ele, se pierde tot ce s-a facut aici cu 
detinutele  si din punct de vedere al programelor si al asigurarii unui loc de 
munca. 
Director Paza, Siguranta detinerii si regim penitenciar 
Lipsa cailor de atac impotriva judecatorului delegat. Comisia sa aiba acest 
drept – calea de atac. 
Secretarul Comisie de individualizare 

1. la prima analiza trebuie sa se tina cont nu numai de pedeapsa pe 
care o are ci si de starea persoanei private de libertate inainte de 
condamnare (recidiva, evadare, tentativa evadare); 

2. contestatie impotriva hotararii judecatorului delegat;  
3. procedura sa aiba acelasi mod de la stabilirea regimului initial pentru 

cei cu pedepse mici.  
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