
Raport de vizită Penitenciar Deva 
 
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: DEVA 
Datele generale despre penitenciar:  

o       număr de deţinuţi : 732 

o       număr de paturi: 985 

o       tipuri de regimuri şi număr de deţinuţi pe fiecare tip de regim 
Regim deschis – 80 detinuti 

Regim semi-deschis – 326 detinuti 

Regim inchis – 244 detinuti 

Regim de maxima siguranta – 21 detinuti 

Neinclusi - 12 

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

definitivi) 
10 minori 

50 tineri 

22 femei 

arestati preventiv – 16 

condamnati in prima instanta – 33 

condamnati definitiv – 683 

Sectia VII femei – 22 

o       număr de cadre care lucrează pe secţiile de deţinere 



Ofiteri – 28, din care: 1 director;1 director adjunct; 2 sefi serviciu SDRP; 2 sefi 

birou;2 sefi tura;1 loctiitor sef tura; 1 consilier juridic;3 sefi sectie  detinere 

interioara;1 medic medicina generala; 1 medic stomatolog; 3 ofiteri principali; 2 

asistenti sociali; 3 psihologi; 2 ofiteri educatori; 1 ofiter achizitor; 1 ofiter 

ecomonist; 1 ofiter agronom. 

Agenti – 196 
Personal contractual – 11, din care 1 preot si 10 muncitori 

condiţiile de deţinere: igienizare, apă curentă 
Au lumina naturala, dar cladirea fiind veche, spatiile de detinere si in care 

se desfasoara activitatile nu sunt foarte bine aerisite. Este apa curenta. 

  

Judecătorul delegat 
spaţiu de lucru  

Judecatorul delegat are  birou comun cu juristul si grefierul delegat. 

Juristul nu impiedica activitatea acestora. 

Se asigura siguranta judecatorului delegat pe sectiile de detinere, prin 

agentul supraveghetor. 

logistică  
Logistica este asigurata de catre penitenciar – telefon, internet, 

imprimanta, calculator. 

program în penitenciar 
O zi pe saptamana are raport cu detinutii. JD are acces peste tot, 

vegheaza la respectarea drepturilor detinutilor. 

Se desfasoara o zi pe saptamana – marti. 

In cazul in care se intampla ceva, se fac audiente si in alte zile ale saptamanii. 

număr de cazuri primite lunar de la comisie 
Au fost situatii cand s-au primit 12 sesizari. In medie - 40 

număr de contestaţii ale deciziilor privind schimbarea regimului  primite 
lunar  

Cca. 50-60 pe luna. 

număr de contestaţii la deciziile sale făcute la tribunal  



Aproape toate sunt contestate. In proportie de 90%. Se da castig de cauza 

si tot se fac plangeri la tribunal – (numai ca sa se plimbe) 

accesul deţinuţilor la judecătorul delegat 
informarea deţinuţilor 

Au mape de camere 

Daca nu cunosti Legea 275/2006, daca o ceri, ti se da imediat. 

Majoritatea personelor private de libertate cunosc Legea 275/2006, iar daca cer 

explicatii cadrelor cu privire la lege, li se dau de catre seful de sectie, educatori. 

  

nivelul de cunoaştere constatat la deţinuţi 

Detinutii au cunostinte cu privire la existenta regimurilor, la institutia judecatorului 

delegat. 

  

modalitatea de acces 

La audienta, se inscriu la raport. 

Se desfasoara o zi pe saptamana – marti. 

In cazul in care se intampla ceva, se fac audiente si in alte zile ale saptamanii 

exemple de decizii ale judecătorului delegat 
In urma analizei dosarului detinutului comisia a hotarat mentinerea lui in 

regim inchis.  

Persoana privata de libertate a luat la cunostinta procesul verbal al comisiei 

de individualizare si face contestatie la judecatorul delegat. 

Judecatorul delegat respinge solicitarea detinutului privind schimbarea 

regimului de executare a pedepsei ca fiind nefondata.  

Detinutul contesta incheierea judecatorului delegat. la judecatorie. Si acesta 

plangere este respinsa prin sentinta penala nr. 1396 / 07.09.2007 petentul 

formuleaza cerere de schimbare a regimului de executare de la regimul inchis la  

semi-deschis. Aceasta contestatie impotriva incheirii 156/03.07.2007 se respinge 

ca nefondata 

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



Comisia de individualizare  se intruneste saptamanal – marti.  

Se analizeaza intre 20 si 50 de dosare (depinde cum vine termenul). 

Membrii comisiei hotarasc prin vot. 

Se intocmesc actele necesare raportului, procese-verbale de aducere la 

cunostinta la persoanei private de liberate. Detinutul poate face plangere la 

judecatorul delegat. Daca nu face plangere, se emite ordinul dupa termenul 

stabilit de lege, in care e prevazut termenul de reanalizare. I se aduce la 

cunostinta. Cei care doresc sa faca plangere, fac la judecatorul delegat. 

Judecatorul delegat analizeaza, dupa care emite minuta, dupa care urmeaza 

incheierea la care detinutul poate face contestatie in instanta. 

Cei care fac contestatie la judecatorie, dupa hotararea acestei instante (care e 

definitiva), emit din dou decizie. 

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

Persoana privata de libertate e prezenta in fata comisiei de individualizare, 

in biroul de intrunire al comisiei. Este identificat, se asculta persoana privata de 

libertate, dupa care Comisia hotaraste prin vot si stabileste regimul. 

Se intocmeste un proces-verbal cu toti membrii comisiei, in care se semneaza 

fiecare, iar daca mai au ceva de spus, se scrie in acest proces-verbal. 

cîte evaluări periodice se fac pe lună şi pe şedinţă 
Daca sunt situatii deosebite sau infractiuni savarsite de persoanele private de 

liberatate, comisia de disciplina sesizeaza Comisia de individualizare pentru a a 

analiza situatia si daca e cazul se schimba regimul intr-unul mai sever. 

cîte cereri de schimbare a regimului sunt pe lună şi pe şedinţă 
Se fac cam 2-3 pe luna. 

Daca fac cerere, se adreseaza direct judecatorului delegat. El verifica 

dosarele, asculta persoana respectiva, verifica documentele din dosarul tip penal 

si hotaraste prin minuta si incheiere. 

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



Cu aproximatie 120 lunar repartizari. La inceput au fost foarte multe, nu au 

facut fata si au fost sanctionati, atuncicand a intrat legea in vigoare. 

cîte liberări condiţionate se fac pe lună şi pe şedinţă 
Pe luna mai au fost 30. Din cei 30 au fost admisi 20 de detinuti, iar 10 au 

fost amanati. 

Din cei 10 amanati, au fost 4 amanati pentru antecedente penale si 6 pentru 

abateri disciplinare. 

Pe primul trimestru, s-a intrunit comisia de 13 ori. Au fost analizate 117 

persoane private de liberate. 

Nerecidivisti: analizati 34, propusi de comisie si admisi de instanta 24, amanati 

de comisie 9 si 1 caz propus de comisie si amanat de instanta. 

Recidivisti: 83 de detinuti, propusi de comisie si admisi de catre instanta 63, iar 

20 amanati de comisie. 

Numarul de persoane care au solicitat prin cerere sa fie analizati de 

comisie au fost 5 nerecidivisti si 12 recisivisti. Comisia ii analizeaza pe acestia si 

motiveaza in scris, in procesul-verbal motivul amanarii, la care persoanle private 

de liberate se adreseaza cu contestatie la judecatorie. 

cît timp se acordă în medie evaluării fiecărui dosar 
10-15 minute, aproximativ 

înregistrarea şedinţelor în registre 
Pentru inregistrarea sedintelor in registre exista urmatoarele documente: 

raportul comisiei de individualizare, decizia directorului facuta in baza raportului 

comisiei, procesul verbal de aducere la cunostinta detinutului, registrul de 

procese-verbal cu motivarea comisiei. 

  

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 
Cît personal are Serviciul de educaţie şi asistenţă psihosocială, cu ce 
specializări 

Director – psiholog 



2 asistenti sociali 

2 psihologi 

2 educatori – drept si pedagogie 

1 preot  

1 agent tehnic 

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

în monitorizare 

-         Ore pe sectie : in medie 4 ore /zilnic; in functie de problemele 

intervenite; uneori mai mult 

-         Ore de grup : asistentul social si educatorul : 2 ore zilnic, in functie de 

programele pe care le desfasoara; psihologii : 4 ore pe saptamana;  

-         Ore de consiliere/testari : asistentul social : 2 in medie/zi; psihologul : 

3 ore  

-         Nr. ore pentru scris materiale :  
Cam 3 ore ; in general vinerea, psihologul nu are programe si atunci realizeaza 

materialele pentru comisia de individualizare, pregateste alte documente de 

serviciu. 

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

activităţile organizate de serviciu 

           Situaţia pe luna aprilie : 396  
Programe psihosociale si educative :182  

Cursuri calificare: 90 

Scoala: 114 

Spaţii existente, funcţionalitatea acestora 

Exista Club pe  fiecare sectie de detinere - inclusiv pe carantina - in care sunt 

desfasurate activitati educative, de grup, intilniri cu cultele religioase, activitatea 

de scriere a revistei, de creatie literara, piictura, Hobby si Activ Club, repeta 

echipa de teatru; spatiu pentru consiliere psihosociala individuala acum se 

amenajeaza. Pe sectia 1carantina, aceasta activitate se deruleaza in Cluburi sau 

in birourile sefilor de sectie sau supraveghetorilor. 



In Clubul de la sectia Inchis si semideschis exista si biblioteca - fond de 

carte, aproximativ 1500 volume , de care se ocupa 2 detinuti. Spatiile pentru 

Club variaza ca  marime, cel mai mare este pe sectia de minori, urmat de 

cel de la Regim semideschis. 

Strategia Serviciului de educaţie şi asistenţă psihosocială 

Descrierea activităţilor/programelor 

Enumerare 

Scop  

Accesibilitate (nr de deţinuţi care pot participa) 

Programul 1  
- denumire INSTAD  

- durată – perioada de carantina  

-         scop, obiective: cunosterea detinutilor dupa depunerea in penitenciar in 

vederea stabilirii regimului de executare ;familiarizarea detinutilor cu 

regulamentul de ordine interioară.  

-         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 : toti detinutii nou intrati 

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

social. Psiholog. 

Programul 2. 
-         denumire: PROLIB  
-         durată: 1 luna inainte de liberare ; programul se intensifica in ultimna 

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

liberare  

-         scop, obiective: pregatirea pentru liberare: cum sa isi caute un loc de 

munca; cum sa se prezinte la interviu de angajare; etc 

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

consiliere, medierea muncii 



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

dinaintea liberarii, zilnic. 

-         spaţiu necesar: Club, camera de liberare 

-         cîţi deţinuţi pot urma programul : detinutii care se libereaza ;  

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: educatorii , 

asistentii sociali, in colaborare cu specialisti AJOFM care fac medierea 

muncii 

Programul 3 
-         denumire :DIFICIL ; Initierea, mentinerea, dezvoltarea 

-         durată: 3 luni  

-         scop, obiective: să cunoască, să recunoască şi să folosească 

principalele reguli de comportare civilizată;să accepte normele general 

valabile, ca valori umane superioare. 

       -   metodologie (tip de activitate )expunere,; joc de rol; exercitii;  

-         frecvenţa derulării activităţilor;: saptaminal, cu fiecare grupa 

-         spaţiu necesar: Club  

-         cîţi deţinuţi pot urma programul : femei : 22; 2gr; minori: 10 – 1 gr; tineri 

: 35-3gr;   

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

sociali  

Programul 4 
-         denumire :  Educatia pentru viata de familie  
-         durată:  3 luni 

-         scop, obiective: dezvoltarea abilitatilor de a relationa cu membrii 

familiei;refacerea si mentinerea legaturilor familiale;cresterea si educarea 

copiilor 

-         metodologie (tip de activitate)reguli de grup, chestionare, discutii, 

dezbateri; experienta familila, transpuneri in diferite ipostaze 

-         frecvenţa derulării activităţilor: saptaminal  

-         spaţiu necesar: Club sectia femei 

-         cîţi deţinuţi pot urma programul :  2 gr, 23 femei -  



-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul:   asistentul social 

Programul 5:  
      -            denumire: Educatie pentru Drepturile Omului 

-         durată: 3 luni 

-         scop, obiective:cunoasterea drepturlor;necesitatea respectarii 

drepturilor metodologie (tip de activitate) GRUP 

-         frecvenţa derulării activităţilor: saptaminal 

-         spaţiu necesar: Club 

-         cîţi deţinuţi pot urma programul :  3 grupe tineri/35 ; 1 gr minori/10;  

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

Programul 6 
-         denumire: Respecta sa fii respectat  
-         durată: 3 luni 

-         scop, obiective: dezv relatiilor interpersonale; strategii de evitarea 

conflictelor 

-         metodologie (tip de activitate) grup 

      -            frecvenţa derulării activităţilor: saptaminal 

-         spaţiu necesar: Club  

-         cîţi deţinuţi pot urma programul : minori 10; tineri 14 ; regim semi-

deschis 

-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: asistent social 

Programul 7 
-         denumire: Cine sunt eu  

-         durată: 3 luni 

-         scop, obiective:  imbunatatirea imaginii de sine ;    

-         metodologie (tip de activitate) grup 

-         frecvenţa derulării activităţilor:  saptamanal  

-         spaţiu necesar: CLUB 

-         cîţi deţinuţi pot urma programul :minorii , 10  
-          cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: psihologii 

Programul 8 



-         denumire: DERIS  
-         durată: 6 luni 

-         scop, obiective: diminuarea depresiei  

-         metodologie (tip de activitate): grup si mai mult individual 

-         frecvenţa derulării activităţilor:  saptamanal 

-         spaţiu necesar: CLUB 

-         cîţi deţinuţi pot urma programul :toti de pe sectie inchis si maxima 

siguranta 

-          cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: psihologii 

Programul 9:  
       - denumire: SUM  

-         durată: permanent 

-         scop, obiective:suport,sutinere morala identificarea simptomelor de 

depresie;  

-         metodologie (tip de activitate): grup;  

-          frecvenţa derulării activităţilor: saptaminal 

-         spaţiu necesar: Club 

-         cîţi deţinuţi pot urma programul :  6 detinuti/grup; 3 grupe simultane in trei 

luni;  

.. cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: psiholog 

Partea a doua 

Programul 10. 

-         denumire: VAD 

-         durată: 3 luni 

-         scop, obiective:  diminuarea agresivitatii, violentei 

-         metodologie (tip de activitate): grup 

-         frecvenţa derulării activităţilor: saptaminal 

-         spaţiu necesar: Club 

-         citi specialisti sunt calificati sa desfasoare activitatile:  psihololog 

Programul 11 

Denumire STRADAV 



Durata: 6  luni 

Scop, obiective : adaptarea la mediu carceral a detinutilor vulnerabili,  

Metodologie: individual, dar si in grup  

Frecventa derularii activitatilor saptaminal 

Citi detinuti pot urma programul :grup tinta detinutii vulnerabili, 6 in grup, in 

prezent 2 grupe, 

citi dspecialisti sunt calificati pentru a desfasura programul -  psiholog   

Program 12 

Denumire Motivatia schimbarii  
Durata  3 luni 

Scop, obiective stimularea motivatiei ptr schimbare comportamentala 

Metodologie  grup 

Citi detinuti pot urma programul 2 grupe de cite 8 PPL,  

Citi specialisti sunt calificati pentru a desfasura programul psiholog 

Program 13 

Programul  
-         denumire: ACTIV CLUB/HOBBY 

-         durată: permanent 

-         scop, obiective:  petrecerea timpului liber 

-         metodologie (tip de activitate)  

-         frecvenţa derulării activităţilor:  saptaminal 

-         spaţiu necesar: Cluburi 

-         cîţi deţinuţi pot urma programul : 3 femei. 10 tineri si 22 adulti 

- cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: educatori 

Programul 14 

-         denumire: ANTIDROG  
-         durată: 6 LUNI 

-         scop, obiective: informare si consiliere , prevenirea consu.ului de droguri 

-         metodologie (tip de activitate)   grup, 

-         frecvenţa derulării activităţilor: saptaminal 

-         spaţiu necesar: Club  



-         cîţi deţinuţi pot urma programul :30/grupa; in prezent doua grupe 

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

psihologul si un specialist de la Centrul antidrog din comunitate 

Programul 15 

denumire: Educatie pentru sanatate  
-         durată:  3 luni  

-         scop, obiective:prevenirea HIV,SIDA. TBC. Reguli de igiena individuala 

-         metodologie (tip de activitate: grup 

-         frecvenţa derulării activităţilor: saptaminal  

-         spaţiu necesar: Club  

-         cîţi deţinuţi pot urma programul : in prezent 1 grup cu 7 ,minori, 1 grup 

12 tineri 3 grupuri de adulti 32   
-         cîţi specialişti sunt calificaţi să desfăşoare programul: ed , psiholog si 

specialist CENTRU CONSILIERE ANTIDROG 

Informarea deţinuţilor cu privire la oferta de activităţi 
Prin mapele de la carantina si informarile care se fac aici de catre tot personalul 

Serviciului; pliante distribuite in camera;  

Prin statie, exista difuzoare in fiecare camera, se fac prezentari sau prin discutiile 

individuale;  

Instrumente de evaluare a rezultatelor obţinute de deţinuţi în cadrul 
activităţilor 

--pagebreak— 

Chestionare, interviuri, fise de monitorizare a sesiunilor de grup, fise de --

observaţii, 

evidenta rapoartelor de incident . 

Instrumente de evaluare a conduitei deţinuţilor şi a eforturilor depuse 
pentru reintegrarea socială 

Nu exista un instrument standard; fiecare specialist foloseste diferite instrumente 

in functie de specificul muncii lui -  Chestionare, interviuri, evidenta rapoartelor de 

incident – daca nu fac probleme sau scad incidentele, insemna ca programele la 

care au participat au folosit, au avut rezultate. 



Dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială 

Sunt intocmite Dosare pentru 427 de detinuti, dintre cei 700 existenti la ora 

actuala in penitenciar. 

Există evaluări o dată la 6 luni în fiecare dosar, sunt necesare pentru Comisie, 

sunt obligati sa le faca. 

Elaborarea recomandărilor serviciului către comisie 

Se completează fişele din Dosarul de intervenţie , cu datele noi care au intervenit 

in perioada evaluata. Fiecare specialist completează rubrica sa, spre exemplu: 

psihologul la profil psihologic si comportament, asistentul  social la situaţia socio- 

familiala, etc.  

Consemnările se bazează pe observaţiile, evaluările pe parcurs, fisa cu 

recompense si sancţiuni /rapoarte de incidenţa, participarea la programe si alte 

activităţi, implicarea in activ lucrative, rezultatele  înregistrate ca urmare a 

participării la programe (Servciului educativ) 

Asistentul social intocmeste materialele de serviciu si pentru comisie; 

Ponderea recomandărilor Serviciului  în propunerea de soluţionare făcută 
de comisie 

Recomandarea venita din partea Serviciului nu are ponderea dorita in 

propunerea Comisiei de individualizare, 

Ponderea recomandărilor Serviciului în decizia dată de judecătorul delegat 

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

-         respect fata de care; 

-         evitarea comportamentelor agresive fizice si verbale fata de detinuti si fata 

de cadre 

-         interes / participare la activitati si programe desfasurate in penitenciar; 

-         lipsa plangerilor nejustificate, etc. 

Cine apreciază conduita şi cum 

                                                              i.     Agentul supraveghetor 



Educatoare care raspunde de sectia femei, intreaba despre cum se 

comporta cele care merg la comisie; daca au avut raport de incident; daca fac 

probleme; ce probleme au. 

Seful de sectie consulta agentul supraveghetor cu privire la conduita 

detinutilor.Pana in data de 10 a fiecarei luni se fac recomandari pentru ridicarea 

masurilor sau propunerea masuri de sanctionare 

                                                            ii.     Şeful de secţie 

„Intru deseori in camere sa-i urmaresc pe detinuti. In principal este importanta 

respectarea regulamentului de ordine interioara. Daca face ceva foarte deosebit 

atunci poate fi recompensat.” 

Sunt consultati cu privire la conduita de catre  presedintele comisiei de 

individualizare care il ma intreaba in mod direct pe seful de sectie. Legea nu 

prevede sa fiu intrebat. Ca si comandant de sectie fac recomandari pentru 

recompensari sau sanctiuni, intotdeauna argumentat. 

                                                          iii.     Comisia de disciplină 

Cerceteaza disciplinar 

                                                          iv.     Personalul Serviciului de educaţie şi asistenţă 
psihosocială 

Intocmeste recomandari pentru Comisia de individualizare. 

                                                             v.     Alte categorii de personal (şef de tură, medic, 

profesori/învăţători; etc.) 

Cum se evaluează conduita 

„           Este poate cea mai importanta, conduita buna dovedeste ca s-au 

schimbat, ca nu au fost in programe degeaba; Se tine cont la Comisie” 

Se intocmesc chestionare, interviuri, fise de monitorizare a sesiunilor de 

grup, fise de observaţii, evidenta rapoartelor de incident – daca nu fac probleme 

sau scad incidentele, insemna ca programele la care au participat au folosit, au 

avut rezultate. 

  

2. Eforturile depuse pentru reintegrarea socială 



Ce se înţelege prin eforturi depuse pentru reintegrare socială în penitenciar 
pe baza răspunsurilor înregistrate 

Vor sa munceasca, „relationeaza pozitiv cu ceilalti, ne sprijina in dialogul cu 

ceilalti”; fac eforturi sa indeplineasca conditiile pentru a putea traversa intr-un 

regim in altul; modul cum raspunde la activitati, daca e comunicativ. Sau sa nu-si 

faca rapoarte de incident. 

Cine apreciază eforturile depuse pentru reintegrare socială şi cum 

                                                              i.     Agentul supraveghetor 

Seful de sectie consulta agentul supraveghetor cu privire la conduita 

detinutilor 

Fac recomandari pentru ridicarea masurilor sau propunerea masuri de 

sanctionare. 

                                                            ii.     Şeful de secţie 

Discuta cu supraveghetorul  si cu detinutii, face propuneri de sanctiuni si 

recompense. 
                                                          iii.     Comisia de disciplină 

Cerceteaza disciplinar 

                                                          iv.     Personalul Serviciului de educaţie şi asistenţă 
psihosocială 

Evalueaza detinutii si fac recomandari pentru comisia de individualizare. 

                                                             v.     Alte categorii de personal (şef de tură, medic, 

profesori/învăţători; etc.) 

Cum se evaluează conduita 

-         Atitudinea fata de cadre 

-         Numarul rapoartelor de incident 

-         Numarul si felul recompenselor 

-         Indeplinirea sarcinilor la activitati si programe 

  

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

participare la muncă 



Este foarte important sa munceasca din punct de vedere al SEAP 

participare la programul de şcoală 

Ponderea in decieziei ar fi cca 30% 

participarea la programe culturale: spectacole, frecventarea bibliotecii, 
cercuri de pictură, literatură, teatru, altele,  
In oarecare masura, este important ca fac ceva decat sa stea in camera. 

responsabilităţi: în programe, în activităţile zilnice (de ex.: şef de cameră) 
Cei care sunt sefi de camera, de regula sunt si cei care respecta regulamentul si 

pot sa ii faca si pe ceilalti sa il respecte, au grija sa mentina ordinea si disciplina 

pe camere, deci sunt de ajutor personalului, se mai tine cont si de acest aspect. 

participarea la programe de sport 
O pondere mare.  

Conduita 

Este poate cea mai importanta, conduita buna dovedeste ca s-au 

schimbat  ca nu au fost in programe degeaba; Se tine cont la Comisie ( SEAP) 

altele 

Personalul este ingaduitor si nu se aplica sanctiuni imediat. 

Daca se intampla sa fie sanctionat, inseamna ca a meritat pe deplin si ca 

are probleme importante. 

40% sanctiuni primite si 50% ridicate prin recompense. O sanctiune nu sta 

foarte mult in dosarul de penitenciar, daca persoana da dovada de indreptare. 

Exemple de hotărîri asupra schimbării regimului 
Fata de cele de mai, Comisia, in unanimitate , tinind seama ca  (motivarea 

hotaririi) nu a fost sanctionata, a fost recompensata de 5 ori pentru participare la 

activitati socio educative si activitati lucrative pe sectie; resecta ROI propune 

schimbarea regimului de executare de la regim semideschis la regim deschis. 
Minuta incheierii Judecatorului Delegat numaru din 24.09. 2008  
In baza art 26 art 2 al.5 din L 275/2006, admite sesizarea si dispune schimbarea 

regimului de executare la Regim Deschis.  

Alte aspecte privind aplicarea Legii 275 reieşite din monitorizare 

o Respectarea drepturilor deţinuţilor 



o Funcţionarea Serviciului de educaţie şi asistenţă psihosocială 

Activitatea psihologului 
Evaluarea in perioada de carantina, pe parcursul detentiei si evaluarea o data la 

6 luni, pentru comisie; Consiliere individuala ; Programe de grup; Intocmirea 

documentatiei de serviciu; Intocmirea materialelor de lucru pentru activitatea cu 

detinutii; Interventie in criza;  

Activitatea asistentului social 
Diagnoza sociala in perioada de carantina si pe parcurs; interventie sociala; 

individuala, de suport;de grup;  Mentine legatura cu serviciile din comuniatte; 

incheie protocoale de activitate; Intocmeste materialele de serviciu si pentru 

comisie; se implica in toate demersurile care privesc incheierea casatoriilor, acte, 

analize medicale si pentru detinut si pentru viitor sot/sotie, planing, informare si 

consiliere pentru ambii parteneri, invitati, legatura cu copiii – organizarea vizitelor 

copiilor in detentie, se ocupa de dosare de pensii pentru cei care nu au 

apartinatori afara, fac evaluare in cazul in care se propune recompensa cu 

permisii, 

Lucru in echipa pluridisciplinara 

Se ajuta, colaboreaza intre ei; schimba informatii despre detinuti; din pacate, 

sunt putini si au un volum foarte mare de lucru; nu se poate lucra pe cazuri in 

comun, eficient si dupa toate regulie, sa aiba afectat timp zlnic ptr a discuta 

macar toate cazurile cu probleme.Ideal ar fi ca pe fiecare sectie sa existe cite o 

echipa formata din asistent social, educator si psiholog; plus monitor sportiv 

angajat.  

Observaţii ale personalului din penitenciar privind Legea 275 

Consilier probatiune 

Nu sunt luate in considerare antecedentele penale ale detinutilor. 

In lege sunt delimitati anii, dar in practica de multe ori ca si mod de savarsire a 

pedepsei, ar intra intr-un regim mai aspru. Sunt incadrati in functie de fapta, de 

comportament.  

Secretarul comisiei 



Termenul de 6 luni. Nu e timp pentru a cunoaste detinutul. La cel putin 1 

an sa se faca analiza. Din punct de vedere tehnic, ar trebui sa existe o baza de 

date,raspunderea ANP. 

Nu se poate face contestatie impotriva deciziei Judecatorul delegat  

Judecatorul Delegat 

Nu se poate ataca decizia judecatorului delegat de catre unitatea 

penitenciara. 

Liberarea conditionata sa se diferentieze in functie de marimea pedepsei. 

Termenul de 6 luni este prea mic. Trebuie sa fie mai mare. Detinutii nu au 

timp sa se schimbe. 

Trebuie sa existe o regula cand se face transferul detinutilor. Se plimba la 

foarte multe penitenciare – trebuie criterii unitare. Se plimba foarte mult ca sa 

ajunga mai aproape de casa. 

Ar trebui sa fie delegat un judecator pentru mai mult timp sau chiar definitiv. 
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