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INTRODUCERE

Prezentul studiu a fost realizat în perioada februarie – iulie 2010, cadrul proiectului  Promovarea Respectării  

Drepturilor  Omului  în  Executarea  Sentinţelor  Penale,  proiect  ini iat  de  Grupul  Român  pentru  Respectareaț  

Drepturilor  Omului  i  desfă urat  în  parteneriat  cu  Prison  Fellowship  Romania,  Asocia ia  Magistra ilor  dinș ș ț ț  

România, Asocia ia Transcena i Funda ia Reforma Justi iei Penaleț ș ț ț .

Materialul de fa ă include precizări referitoare la cadrul oferit de standardele interna ionale în domeniul stabiliriiț ț  

i  schimbării  regimului  de deten ie  precum i  o serie de date  utile  pentru identificarea în state ale  Uniuniiș ț ș  

Europene, a unor modele de bună practică în evaluarea persoanelor private de libertate în vederea schimbării 

regimului de deten ie.ț

De asemenea, este prezentat i modul în care personalul penitenciar din România percepe structura actualuluiș  

sistem de evaluare pentru schimbarea regimului de deten ie, avantajele i dezavantajele repartizării persoanelorț ș  

private de libertate pe regimuri  diferite,  dificultatea desfă urării  activită ilor  i  o  serie de riscuri  asociate cuș ț ș  

persoanele private de libertate în contextul diferitelor tipuri de regimuri de deten ie. ț

Au fost  avute  în  vedere aspecte  legate  comportamentele  negative  ale  persoanelor  private  de  libertate,  de 

ansele  lor  de  reintegrare  socială,  ca  i  aspecte  legate  de  dificultatea  i  satisfac ia  muncii  personaluluiș ș ș ț  

penitenciar. 

Am încercat  să identificăm i  o  serie  de  percep ii  referitoare  la  modul  în  care  regimurile  de  deten ie  maiș ț ț  

permisive se asociază cu reducerea riscurilor pentru penitenciar i pentru comunitate.ș
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A. REINTEGRAREA SOCIALĂ A DE INU ILOR I SIGURAN AȚ Ț Ș Ț  
COMUNITĂ II - STANDARDE INTERNA IONALE I PRACTICAȚ Ț Ș  
ÎN ROMÂNIA

Problemele sociale i morale ridicate de conflictul dintre nevoia de ordine publică i siguran ă a comunită ii peș ș ț ț  

de o parte, iar pe de altă parte necesitatea respectării drepturilor individuale ale omului, cere i o discutare aș  

rolului penitenciarului ca instrument de constrângere, dar i a func iilor sociale ale acestei institu ii.ș ț ț

Scopul  unei  pedepse  privative  de  libertate  este  în  ultimă  instan ă  acela  de  a  proteja  societatea  deț  

infrac ionalitate. Acest rezultat poate fi ob inut doar dacă perioada deten iei este folosită pentru a face în a a felț ț ț ș  

încât, în măsura posibilului, la liberare persoana condamnată să dorească i să fie capabilă să se integreze înș  

societate.1

1 United Nations, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Rule 58
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I. STANDARDE INTERNA IONALEȚ

Standardele Na iunilor Unite i ale Consiliului Europei referitoare la penitenciare afirmă importan a dezvoltării laț ș ț  

persoanele private de libertate, a sim ului responsabilită ii, a atitudinilor i  abilită ilor  care să le ajute să seț ț ș ț  

întoarcă în societate cu anse crescute de a duce o via ă independentă i de a respecta legea.ș ț ș

I.i. Reintegrarea socială

Reginul  de deten ie  define te  măsura în  care persoanele  private  de libertate  au acces  la  muncă,  formareț ș  

profesională  sau voca ională,  educa ie,  programe de schimbare a comportamentului  infrac ional,  consiliere,ț ț ț  

terapie de grup, educa ie fizică, îndrumare religioasă sau sprituală, activită i  sociale i  culturale i  pregărireț ț ș ș  

pentru liberare2.

Regimul penitenciar ar trebui  să urmărească să reducă orice diferen e dintre via a în penitenciar i  via a înț ț ș ț  

libertate, diferen e care sunt de natură a diminua:ț

1. capacitatea de inu ilor de a- i asuma responsabilită iț ț ș ț

2. respectul datorat demnită ii umane a persoanelor private de libertateț 3

Calitatea  reginului  determină  succesul  reintegrării  persoanelor  private  de  libertate.  Oferirea  unei  palete  de 

activită i constructive, care respectă drepturile omului i oferă posiblilită i de socializare ar trebui să încurajezeț ș ț  

un stil de via ă pro-social i independent după liberare. Dobândirea unor abilită i voca ionale, a unei experien eț ș ț ț ț  

de muncă i a unei educa ii, sunt esen iale pentru reintegrarea socială.ș ț ț 4

Rezultatele programelor de consiliere i ale programelor care adresează comportamentul infrac ional trebuieș ț  

măsurate, iar aceste programe trebuie integrate în evaluarea individuală i  în planificarea i  managementulș ș  

executării pedepsei cu închisoarea (respectiv în stabilirea i schimbarea regimului de deten ie).ș ț

Comitetul  European pentru Prevenirea Torturii  i  a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradanteș  

(CPT) subliniază faptul că ar trebui ca persoanele private de libertate să petreacă cel pu in 8 ore zilnic în afaraț  

celulelor, angajate în activită i variate i utile. Acest program ar trebui să fie aplicat tuturor persoanelor priate deț ș  

libertate (cu excep ia celor izolate pentru abateri disciplinareț 5.

A da posibilitatea persoanelor private de libertate să petreacă cea mai mare parte a zilei în afara celulelor, în 

diferite activită i, are implica ii asupra felului în care sunt administrate penitenciarele. Trebuie să existe suficientț ț  

personal penitenciar adecvat pregătit pentru a garanta ordinea si siguran a i pentru a supraveghea activită ile.ț ș ț 6

2 United Nations Office on Drugs and Crime , Custodial and Non-custodial Measures, Social Reintegration , Criminal Justice Assessment 
Toolkit , United Nations , New York, 2006 , p. 19

3 United Nations, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Rule 60
4 United Nations Office on Drugs and Crime , Custodial and Non-custodial Measures, The Prison System , Criminal Justice Assessment 

Toolkit , United Nations , New York, 2006 , p. 18
5 CPT, 2nd General Report on the CPT's activities covering the period 1 January to 31 December 1991, CPT/Inf (92) 3, 13 April 1992, 

para. 47
6 United Nations Office on Drugs and Crime , Custodial and Non-custodial Measures, The Prison System , Criminal Justice Assessment 

Toolkit , United Nations , New York, 2006 , p. 18
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I.ii. Siguran a de ineriiț ț

În acela i timp cu facilitarea reintegrării  sociale, regimul penitenciar trebuie să garanteze siguran a de inerii,ș ț ț  

concept care se referă la cerin a de a men ine ordinea i controlul în penitenciar pentru a preveni evadările,ț ț ș  

pentru a preveni abaterile disciplinare i pentru a proteja persoanele vulnerabile.ș

Este de dorit ca institu iile penitenciare să asigure grade diferite de siguran ă a de inerii în func ie de nevoileț ț ț ț  

diferitelor categorii de persoane private de libertate.

Spre exemplu, institu iile deschise, prin faptul că nu au măsuri fizice de securitate pentru a preveni evadările ciț  

se bazează pe auto-disciplina persoanelor private de libertate, oferă condi iile cele mai favorabile de reintegrareț  

socială pentru de inu i selecta i atent.ț ț ț

În ce prive te institu iile cu regim închis este de dorit ca numărul de inu ilor să nu fie atât de mare încât săș ț ț ț  

împiedice individualizarea tratamentului.7

Măsurile de siguran ă în penitenciare trebuie sus inute de un sistem disciplinar care să fie corect  i  drept.ț ț ș  

Comportamentul bun i cooperarea pot fi încurajate printr-un sistem de recompense adecvate pentru diferiteleș  

categorii de de inu i.ț ț 8

I.iii. Securitatea dinamică

Măsurile de siguran ă la care sunt supu i de inu ii ar trebui să fie reduse la minumul necesar realizării siguran eiț ș ț ț ț  

de ineriiț 9. Este recunoscut faptul că respectarea acestui principiu face ca:

• personalul penitenciar să supravegheze mai eficient numărul mai mic de de inu i care reprezintă unț ț  

pericol real pentru ceilal iț

• mediul penitenciar să fie mai uman i să faciliteze respectarea drepturilor omuluiș

• resursele financiare să nu fie risipite pentru a asigura condi ii de maximă siguran ă pentru un numărț ț  

mare de de inu iț ț 10

Este  recunoscut  faptul  că  siguran a  de inerii  depinde  de  crearea  unui  climat  pozitiv,  care  încurajeazăț ț  

cooperarea de inu ilor. Siguran a de inerii este realizată cel mai bine prin dezvoltarea unor rela ii pozitive întreț ț ț ț ț  

personal i de inu i.ș ț ț

Dezvoltarea unor rela ii pozitive cu de inu ii, canalizarea energiei de inu ilor în muncă i activită i constructive iț ț ț ț ț ș ț ș  

asigurarea unui regim de deten ie decent i echilibrat cu programe individualizate, fac parte din conceptul deț ș  

securitate dinamică.11

7 United Nations, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Rule 63
8 United Nations Office on Drugs and Crime , Custodial and Non-custodial Measures, The Prison System , Criminal Justice Assessment 

Toolkit , United Nations , New York, 2006 , p. 22
9 Council of Europe, Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules, Rule 

51
10 United Nations Office on Drugs and Crime , Custodial and Non-custodial Measures, The Prison System , Criminal Justice Assessment 

Toolkit , United Nations , New York, 2006 , p. 22
11 United Nations Office on Drugs and Crime , Custodial and Non-custodial Measures, The Prison System , Criminal Justice Assessment 

Toolkit , United Nations , New York, 2006 , p. 22
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I.iv. Clasificarea de inu ilorț ț

Pentru  realizarea  în  bune  condi ii  a  dezideratului  de  a  încuraja  dezvoltarea  de  abilită i  sociale  i  resurseț ț ș  

personale care facilitează reintegrarea persoanelor private de libertate sunt necesare:

• individualizarea  tratamentului  în  func ie  de  factori  cum  ar  fi:  nevoile  criminogene  ale  persoaneiț  

condamnate,  riscul  pe  care  îl  prezintă  pentru  siguran a  de inerii  i  pentru  comunitate,  resurseleț ț ș  

personale i sociale de care dispune pentru reintegrarea socială. ș

Individualizarea  regimului  de  deten ie  este  esen ială  pentru  a  răspunde  eficient  la  cerin ele  deț ț ț  

reintegrare specifice fiecărei persoane private de libertate.12

• un sistem flexibil de clasificare a de inu ilor pe categorii, clasificare care să ină seama de riscuri, dar iț ț ț ș  

de nevoile i resursele persoanelor condamnate.ș

Clasificarea adecvată a de inu ilor, bazată pe evaluarea riscului, este unul dintre cei mai importan i pa iț ț ț ș  

pe care managementul institu iilor penitenciare trebuie să îi facă pentru a garanta siguran a de inerii.ț ț ț 13

Clasificarea de inu ilor are ca scop:ț ț

• separarea de inu ilor de alti de inu i care, datorită activită ii lor infrac ionale sau a comportamentuluiț ț ț ț ț ț  

infrac ional, îi pot influen a negativț ț

• facilitarea tratamentul de inu ilor în vederea reintegrării lor socialeț ț 14

Este de dorit  ca  pentru  diferitele  categorii  de  de inu i  să existe  institu ii  separate,  adecvate  pentruț ț ț  

tratamentul  categoriilor  respective  de  de inu i.  În  măsura  posibilului,  penitenciare  diferite  sau sec iiț ț ț  

diferite din cadrul unei aceleia i institu ii penitenciare trebuie folosite pentru tratamentul unor categoriiș ț  

diferite de de inu i.ț ț 15

12 United Nations, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Rule 63
13 United Nations Office on Drugs and Crime , Custodial and Non-custodial Measures, The Prison System , Criminal Justice Assessment 

Toolkit , United Nations , New York, 2006 , p. 22
14 United Nations, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Rule 67
15 United Nations, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Rule 68
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II. PREVEDERI LEGALE ÎN ROMÂNIA

II.i. Regimurile de deten ieț

Cadrul  legal  în  România  (Legea  275/2006  privind  executarea  pedepselor)  prevede  existen a  în  sistemulț  

penitenciar a 4 tipuri de regim de deten ie (maximă siguran ă, închis, semideschis i deschis) care urmărescț ț ș  

realizarea  unei  bune  convieţuiri,  astfel  încât  să  încurajeze  comportamente,  atitudini  şi  abilităţi  care  să 

influenţeze reintegrarea socială a persoanelor private de libertate.

Regimul deschis se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult un an.

Regimul  deschis  se  bazează  pe  disciplina  liber  consimţită,  pe  sentimentul  de  responsabilitate  faţă  de 

comunitatea  din  care provin  şi  încurajează  persoanele  private  de  libertate  să folosească  cu bună-credinţă 

libertăţile ce le sunt oferite.

Persoanele  private  de  libertate  pot  frecventa  cursuri  de  şcolarizare  şi  de  calificare,  pot  urma  tratamente 

medicale, pot participa individual sau în grup la programe cultural-educative, sportive, artistice şi religioase, în  

afara locului de deţinere. 

În anumite situaţii, cu aprobarea directorului locului de deţinere, pot lua parte la aceste activităţi şi membrii de 

familie ai acestora sau reprezentanţi ai societăţii.

Persoanele încadrate în acest regim pot presta muncă şi în comunitate, in conditii similare cu persoanele libere,  

fără supraveghere, având obligaţia de a reveni la locul de deţinere după terminarea programului.

Regimul semideschis se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care 

nu depăşeşte 5 ani.

Acest regim se aplică şi:

• persoanelor private de libertate clasificate iniţial în regim deschis care au comis o abatere disciplinară 

sau care datorită conduitei necorespunzătoare au devenit incompatibile cu acest tip de regim;

• persoanelor private de libertate clasificate iniţial în regimul închis care au avut o comportare bună;

• în mod excepţional, persoanelor private de libertate condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 5 

ani,  dar  care nu depăşeşte 15 ani,  în considerarea naturii,  modului  de săvârşire a infracţiunii  şi  a 

persoanei condamnatului.

Regimul semideschis oferă persoanelor private de libertate posibilitatea de a se deplasa neînsoţite în zone din 

interiorul locului de deţinere stabilite prin regulamentul de ordine interioară şi de a-şi organiza timpul liber avut la 

dispoziţie, sub supraveghere.

Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis sunt cazate în comun, se pot deplasa 
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neînso ite  în  interiorul  penitenciarului,  prestează  munca  şi  desfăşoară  activită ile  educative,  culturale,ț ț  

terapeutice, de consiliere psihologică şi asisten ă socială sub supraveghere, în grupuri, în spa ii din interiorulț ț  

penitenciarului care rămân deschise în timpul zilei.

Munca prestată de această categorie de persoane se desfăşoară 

• în interiorul sau în afara locului de deţinere, 

• supravegherea fiind asigurată de personal neînarmat.

Regimul închis se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii  mai mare de 5 ani,  dar care nu 

depăşeşte 15 ani.

Acest regim se aplică şi:

• persoanelor private de libertate clasificate iniţial în regim semideschis sau deschis care au comis o 

abatere disciplinară sau care, prin conduita lor, afectează desfăşurarea normală a activităţilor în locul de 

deţinere;

• persoanelor  private  de  libertate  clasificate  iniţial  în  regimul  de  maximă  siguranţă  care  au  avut  o 

comportare bună;

• în mod excepţional, persoanelor private de libertate condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 15 

ani, în considerarea naturii, modului de săvârşire a infracţiunii şi a persoanei condamnatului;

• bărbaţilor care au împlinit vârsta de 60 de ani şi femeilor care au împlinit vârsta de 55 de ani, femeilor 

însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la un an, minorilor şi persoanelor încadrate 

în  gradul  I  de  invaliditate,  precum  şi  celor  cu  afecţiuni  locomotorii  grave,  dacă  acestea  au  fost 

condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani.

Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim închis sunt cazate, de regulă, în comun,prestează  

munca şi desfăşoară activită i educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asisten ă socială înț ț  

grupuri, în interiorul penitenciarului, sub pază şi supraveghere.

Programul zilnic cuprinde prestarea unei munci, activităţi educative, culturale, terapeutice şi sportive, consiliere 

psihologică,  asistenţă  socială  şi  religioasă,  asistenţă  medicală,  plimbare,  timp  de  odihnă  şi  alte  activităţi  

necesare stimulării interesului persoanelor private de libertate de a-şi asuma responsabilităţi.

Persoanele private de libertate care execută pedeapsa în regimul închis pot presta muncă 

• sub pază şi supraveghere continuă, 

• în interiorul sau exteriorul locului de deţinere.

Persoanele private de libertate, care din diferite motive nu sunt folosite la muncă, la activităţi de instruire şcolară 

şi profesională sau programe de intervenţie psihosocială, pot desfăşura activităţi în afara camerelor de deţinere 

în limita a minimum 4 ore.

Regimul  de  maximă  siguranţă se  aplică  persoanelor  condamnate  la  pedeapsa  detenţiunii  pe  viaţă  şi 

persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani.
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Regimul de maximă siguranţă se aplică şi persoanelor private de libertate, clasificate iniţial în alt  regim de 

executare, care au comis o infracţiune sau o abatere disciplinară gravă pe timpul executării pedepsei şi care, 

prin conduita lor, afectează desfăşurarea normală a activităţilor în locul de deţinere ori siguranţa acestuia.

Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim de maximă siguran ă sunt supuse unor măsuri stricteț  

de  pază,  supraveghere  şi  escortare,  sunt  cazate,  de  regulă,  individual,  prestează  muncă  şi  desfăşoară  

activită ile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asisten ă socială în grupuri mici, în spa iiț ț ț  

anume stabilite în interiorul penitenciarului, sub supraveghere continuă.

Persoanele private de libertate care au o comportare bună şi respectă regulile de ordine interioară pot presta o  

muncă dacă sunt apte:

• în grupuri mici, 

• în interiorul locului de deţinere, 

• în spaţii prevăzute cu dispozitive de închidere sigure şi 

• sub supraveghere permanentă.

Persoanele private de libertate care nu prestează muncă sau nu participă la alte activităţi  pot desfăşura în 

comun,  în  limita  a  minimum 3  ore,  activităţi  de  plimbare,  educaţie  şi  intervenţie  psihosocială,  sportive  şi 

religioase.

II.ii. Criterii pentru schimbarea regimului de deten ieț

Legea 275/2006 privind executarea pedepselor prevede criteriile care sunt folosite pentru a decide schimbarea 

regimului de deten ie:ț

ART. 26 (2) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul imediat inferior ca 

grad de severitate se poate dispune dacă persoana condamnată a avut o bună conduită şi a făcut eforturi 

serioase  pentru  reintegrare  socială,  în  special  în  cadrul  activită ilor  educative,  culturale,  terapeutice,  deț  

consiliere psihologică şi asisten ă socială, al instruirii  şcolare şi al formării  profesionale, precum şi în cadrulț  

muncii prestate. 

(3) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate într-unul mai sever se poate dispune 

dacă persoana condamnată a comis o infrac iune sau o abatere disciplinară gravă, care o fac incompatibilă cuț  

regimul în care execută pedeapsa privativă de libertate, şi dacă, prin conduita sa, afectează grav convie uireaț  

normală în penitenciar sau siguran a acestuia. ț
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B. CRITERII I INSTRUMENTE DE EVALUARE PENTRUȘ  
SCHIMBAREA REGIMULUI DE DETEN IE ÎN ĂRI ALEȚ Ț  
UNIUNII EUROPENE

I. INTRODUCERE

Studiul  asupra  criteriilor  i  instrumentelor  de  evaluare  folosite  în  Uniunea  Europeană  pentru  schimbareaș  

regimurilor de deten ie a fost realizat în perioada mai – iulie 2010, pe baza răspunsurilor la un chestionarț  

transmis către administra iile penitenciare a 24 din cele 27 de state ale Uniunii Europene.ț

Studiul  a  urmărit  identificarea  în  statele  Uniunii  Europene,  a  unor  modele  de  bună  practică  în  evaluarea 

persoanelor private de libertate în vederea schimbării regimului de deten ie.ț

Datele studiului arată că cele 13 sisteme penitenciare pentru care au fost ob inute date au diferite niveluri deț  

formalizare  a unui  sistem de  evaluare a  persoanelor  private  de libertate,  gama de posiblită i  variind de laț  

sisteme în care criteriile i instrumentele de evaluare sunt mai stricte i clar precizate, până la sisteme în careș ș  

criteriile sunt în mare parte discre ionare, iar evaluarea este de tip clinic, bazându-se pe opinia profesională aț  

persoanelor care realizează această evaluare.
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II. METODOLOGIE

Pentru realizarea studiului a fost transmis un chestionar către administra iile penitenciare a 24 din cele 27 deț  

state ale Uniunii Europene.

Cele 24 de administra ii penitenciare au fost selectate pe baza disponibilită ii datelor de contact.ț ț

Au fost ob inute răspunsuri din partea a 13 administra ii penitenciare.ț ț

Chestionarul transmis a cuprins 8 întrebări cu răspunsuri deschise referitoare la tipurile de regimuri de deten ieț  

i la criteriile i instrumentele folosite pentru evaluarea persoanelor private de libertate.ș ș

Răspunsurile primite au fost prelucrate pentru a realiza o prezentare unitară i posibilitatea comparării diferitelorș  

sisteme penitenciare.
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III. CRITERII I INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN 13 ĂRI ALEȘ Ț  
UNUINII EUROPENE

În cadrul acestui capitol sunt prezentate sistemele penitenciare din 13 state ale Uniunii Europene, din punctul 

de vedere al criteriilor i instrumentelor folosite pentru clasificarea persoanelor private de libertate pe diferiteș  

tipuri de regimuri de deten ie.ț

Informa iile pentru fiecare ară sunt organizate înurmătoarele categorii:ț ț

• Tipuri de regimuri de deten ie i tratament ț ș

• Criterii i indicatori folosi i pentru clasificarea i reclasificarea de inu ilorș ț ș ț ț

• Instrumente folosite pentru evaluarea comportamentului de inu ilorț ț

• Evaluarea riscului de recidivă

În anexa 1 sunt enumerate o serie de instrumente de evaluare men ionate ca fiind folosite pentru evaluareaț  

persoanelor private de libertate.

Personalul  penitenciar  folose te  aceste  instrumente  în  cadrul  unor  demersuri  de  evaluare  care  urmeazăș  

proceduri specifice diferitelor sisteme penitenciare.
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1. ANGLIA I ARA GALILORȘ Ț

Tipuri de regimuri de deten ie i tratamentț ș

Diferitele categorii de siguran ă a de inerii sunt:ț ț

• pentru de inu i bărba i adul i (peste 21 de ani)ț ț ț ț

◦ Categoria A – de inu i a căror evadare ar fi deosebit de periculoasă pentru popula ie, poli ie sauț ț ț ț  

pentru securitatea statului i pentru care scopul este acela de a face evadarea imposibilăș

◦ Categoria B – de inu i pentru care nu sunt necesare cele mai stricte măsuri de siguran ă, darț ț ț  

pentru care evadarea trebuie să fie foarte dificilă

◦ Categoria C – de inu i care nu pot fi plasa i în condi ii deschise, dar care nu au resursele iț ț ț ț ș  

voin a de a pentru a face o tentativă de evadare clarăț

◦ Categoria  D  –  de inu i  care  prezintă  un  risc  redus  i  pentru  care  condi iile  deschise  suntț ț ș ț  

adecvate

• pentru de inu i bărba i tineri (18 – 21 de ani) i pentru de inute femei (peste 18 ani)ț ț ț ș ț

◦ Categoria A

◦ Statut Restric ionat – de inu i a căror evadare ar reprezenta un risk serios pentru popula ie iț ț ț ț ș  

pentru care există cerin a de a fi caza i în spa ii dedicate i sigureț ț ț ș

◦ Condi ii Închise – de inu i pentru care nu sunt necesare cele mai stricte măsuri de siguran ă, darț ț ț ț  

care prezintă un risk prea mare pentru condi ii deschiseț

◦ Condi ii Deschise  - vezi categoria D mai susț

Criterii i indicatori folosi i pentru clasificarea i reclasificarea de inu ilorș ț ș ț ț

Clasificarea i reclasificarea de inu ilor ine seama de nivelul de risc în caz de evadare care poate cre te sauș ț ț ț ș  

descre te în func ie de circumstan e individuale. ș ț ț

Reclasificarea ine seama i de aspecte legate de control (de inutul reprezintă o amenin are la adresa siguran eiț ș ț ț ț  

penitenciarului,sau a siguran ei personalului  sau a altor de inu i,  sau notorietatea de inutului  poate subminaț ț ț ț  

siguran a penitenciarului). ț

Clasificarea i reclasificarea se face fără discriminare de rasă, vârstă, religie, na ionalitate, orientare sexuală,ș ț  

sau oricare al i factori care nu au relevan ă pentru procesul de clasificare.ț ț

Instrumente folosite pentru evaluarea comportamentului de inu ilorț ț

Principalul instrument folosit pentru evaluarea comportamentului infrac ional al de inu ilor de 18 ani i peste esteț ț ț ș  

Offender Assessment System (OASys) care este folosit i  pentru rapoartele presenten iale i  în proba iune.ș ț ș ț  

OASys nu este folosit pentru persoanele care execută sentin e sub 12 luni.ț
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Alte instrumente sunt folosite pentru categorii specifice de infractori:

• Spousal Abuse Risk Assessment (SARA) este frecvent folosit pentru persoanele condamnate pentru 

violen ă domesticăț

• Risk Matrix 2000 (RM2000) este folsit pentru a estima probabilitatea riscului de recidivă în infrac iuniț  

sexuale i violente la bărba ii cu un istoric de intrac iuni sexuale – este un instrument static, dar poateș ț ț  

ajuta la determinarea intensită ii tratamentuluiț

• instrumente ca HCR-20 i PCL-R, la de inu ii cu pedepse mari, pot fi folosite pentru a ghida procesulș ț ț  

îndelungat de tratament

• instrumente psihometrice pot fi folosite la cei care urmează un tratament de interven ieț

• Structured Assessment of Risk and Need (SARN) sau Violence Risk Scale (VRS) pot fi folosite pentru a 

evalua progresul tratamentului

În cadrul OASys a fost elaborat Basic Custody Screening pentru persoanele care execută sentin e sub 12 luni.ț  

Acest instrument este în prezent în curs de pilotare.

OASys este un instrument care a fost validat, iar Risk Matrix 2000 este în curs de validare.

Evaluarea riscului de recidivă

Pentru persoanele care execută sentin e de peste 12 luni, OASys este actualizat, în func ie de durata pedepsei,ț ț  

cu 2 – 8 săptămâni înainte de liberare.

OASys include 2 predictori ai riscului de recidivă:

• OASys General reoffending Predictor (OGP, pentru infrac iuni fără violen ă)ț ț

• OASys Violence Predictor (OVP)

În cazurile în care OASys nu a fost aplicat, Offender Group Reconviction Scale (OGRS) poate fi folosit pentru a 

prezice riscul de recidivă.

OGP i OVP includ factori de risc statici i dinamici, în timp ce OGRS include doar factori statici.ș ș

Risk Matrix 2000 este folosit pentru a estima riscul de recidivă în infrac iuni sexuale.ț

Atunci când se consideră că există riscul recidivei unor fapte neobi nuite sau periculoase (cum ar fi incendierileș  

sau terorismul), trebuie folosită evaluarea clinică.

Pentru persoanele care execută sentin e sub 12 luni  nu există cerin a de a actualiza evaluarea înainte deț ț  

liberare. Cu toate acestea, Basic Custody Screening care este pilotat în prezent include i o astfel de cerin ă.ș ț

Comisia de liberare condi ionată ia în considerare informa ii oferite de OASys, precum i de alte instrumente deț ț ș  

evaluare, rapoarte ale personalului de supraveghere, interviuri cu infractorul i orice alte informa ii relevante.ș ț
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2. BELGIA

Tipuri de regimuri de deten ie i tratamentț ș

Unită ile penitenciare belgiene pot fi împăr ite în două categorii:ț ț

• unită i de deten ie preventivă pentru persoanele arestate preventiv ț ț

• unită i de deten ie pentru persoanele condamnate la pedepse sau măsuri privative de libertateț ț

Unită ile de deten ie se împart la rândul lor în 3 categorii:ț ț

◦ institu ii  deschise – care au sisteme de securitate limitate.  De inu ii  din aceste institu ii  acceptaț ț ț ț  

voluntar un regim educativ care are mijloace minime de coerci ieț

◦ institu ii semi-deschise – în care de inu ii petrec noaptea în celule, iar ziua lucrează în aer liber sauț ț ț  

în ateliere

◦ institu ii  închise –  care au toate  mijloacele  de supraveghere necesare i  sisteme de securitateț ș  

sporită (ziduri de incintă, gratii,  sisteme de detec ie, etc.). Aici stau de inu ii  care nu îndeplinescț ț ț  

criteriile pentru a fi trimi i în institu ii deschise sau semi-deschise.ș ț

Criterii i indicatori folosi i pentru clasificarea i reclasificarea de inu ilorș ț ș ț ț

Legea belgiană descrie regimul standard de deten ei (care asigură un acces sporit  la activită i comunitare),ț ț  

precum i regimurile disciplinare i regimurile de securitaș ș te.

Nu există  totu i  criterii  tiin ifice  pentru  modificarea regimului  individual  de  deten ie.  Aceste  modificări  fiindș ș ț ț  

făcute pe baza comportamentului individual al de inutului i a nevoii de a proteja ordinea i securitatea. ț ș ș

Legea belgiană nu prevede specific nici criterii pentru plasarea în institu ii deschise. În acela i timp, din practivăț ș  

s-au desprins astfel de criterii:

• de inu i care se apropie de posibilitatea de liberareț ț

• de inu i care nu prezintă un risc ridicat de evadareț ț

• de inu i capabili să trăiască în comunitate i care urmează un program de formare sau de muncăț ț ș

Principalul  indicator pentru aprecierea criteriilor  men ionate  mai  sus este comportamentul  de inutului.  Acestț ț  

comportament este apreciat de la caz la caz de către administra ia penitencț iarului.

Instrumente folosite pentru evaluarea comportamentului de inu ilorț ț

O serie de instrumente generale sunt utilizate pentru evaluarea comportamentului de inu ilor:ț ț

• WISE-3 sau RAVEN pentru măsurarea inteligen eiț

• MMPI în cadrul anchetei de personalitate
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• testele RORSCHACH sau TAT ca material proiectiv

Alături de aceste instrumente, se folosesc i instrumente mai specifice, în func ie de problematica studiată.ș ț

Evaluarea riscului de recidivă

Evaluarea riscului de recidivă înainte de liberare se face în esen ă pentru evaluarea comportamentului violent.ț

Sunt utilizate în esen ă următoarele instrumente:ț

• HCR-20 care evaluează riscul comportamentului violent viitor pe baza unei analize clinice sistemice

• SVR-20 care evaluează riscul comportamentului violent cu caracter sexual pe baza unei analize clinice 

sistemice

• SARA care evaluează riscul de comportament violent fa ă de partener pe baza unei analize cliniceț  

sistemice

• VRAG i ș STATIC-99 care sunt instrumente predictive pentru violen ă i pentru violen a sexuală pe bazaț ș ț  

unei analize actuariale

Instrumentele  men ionate  au făcut  obiectul  unei  validări  tiin ifice  realizate  de  universită i,  pentru  popula iaț ș ț ț ț  

penitenciară.
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3. BULGARIA

Tipuri de regimuri de deten ie i tratamentț ș

• Peniteniciare i centre de deten ie îș ț nchise

◦ regim general

◦ regim special

◦ regim restrictiv

• Centre de deten ie deschiseț

◦ regim general

◦ regim permisiv

Criterii i indicatori folosi i pentru clasificarea i reclasificarea de inu ilorș ț ș ț ț

Determinarea ini ială a regimului de deten ie este făcută de instan ă:ț ț ț

• regim special – pentru persoane condamnate la deten ie pe via ăț ț

• regim restrictiv – pentru persoane condamnate repartizate în peniteniciare i centre de deten ie închiseș ț

• regim general – pentru persoane condamnate repartizate în centre de deten ie deschiseț

Regimul ini ial poate fi înlocuit de următorul regim mai permisiv după executarea a unei pătrimi din   pedeapsăț  

(se iau în calcul i zilele de muncă), dar nu mai pu in de 6 luni, dacă persoana:ș ț

• are un comportament bun

• demonstrează că face progrese

Următoarele  schimbări  de  regim într-unul  mai  permisiv  pot  fi  făcute  după   minin  6  luni  de  la  schimbarea 

anterioară.

Regimul poate fi schimbat într-unul mai restrictiv, daca persoana:

• violează în mod grav sau repetat regulile institu ieiț

• absentează în mod repetat de la activitatea de muncă

• are o influen ă negativă asupra celorlal i de inu iț ț ț ț

Schimbarea regimului într-unul mai permisiv poate fi făcută după  minin 6 luni de la schimbarea anterioară.

Persoanele  grav  bolnave  repartizate  în  regim special  sau  restrictiv  i  femeile  gravide  sau care  alăpteazăș  

repartizate în regim restrictiv, prin ordin al directorului institu iei, vor fi transferate în regim general pe perioada înț  

care starea lor se men ien neschimbată.ț

La stabilirea i schimbarea regimului de deten ie se iau în considerare i:ș ț ș

• frac ia executată din pedeapsăț
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• zilele de muncă

• riscul de recidivă

• riscul de a săvâr i infrac iuni graveș ț

Instrumente folosite pentru evaluarea comportamentului de inu ilorț ț

Evaluarea comportamentului de inu ilor, a riscului de recidivă i a riscului de infrac iuni grave este reglementatăț ț ș ț  

de Regulile pentru Evaluarea Infractorilor.

Evaluarea riscului de recidivă

În cazurile în care de inutul este propus pentru liberare condi ionată, se evaluează riscul de recidivă i riscul deț ț ș  

infrac iuni grave.ț
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4. CEHIA

Tipuri de regimuri de deten ie i tratamentț ș

Regimurile penitenciare sunt clasificate, în func ie de nivelul siguran ei, în 4 categorii:ț ț

• minimă siguran ă (penitenciare cu supraveghere)ț

• siguran ă medie (penitenciare cu supraveghere intensivă)ț

• siguran ă crescută (penitenciare cu pază)ț

• maximă siguran ă (penitenciare cu pază intensificată)ț

În cadrul fiecărei unită i penitenciare, de inu ii sunt încadra i în 3 tipuri de grupuri interne transparente:ț ț ț ț

• primul grup transparent de diferen iere internă – de inu i care în general participă activ la programele deț ț ț  

tratament, î i  îndeplinesc sarcinile ce le revin i  se comportă i  ac ionează cu respectarea regulilorș ș ș ț  

interne ale penitenciarului

• al doilea grup de diferen iere internă – de inu i care au o atitudine i o implicare vagă i instabilă înț ț ț ș ș  

programele de tratament

• al treilea grup de diferen iere internă – de inu i care în general refuză sau nu participă în programele deț ț ț  

tratament, nu î i îndeplinesc sarcinile, sau au un comportament i desfă oară ac iuni prin care încalcăș ș ș ț  

regulile interne ale penitenciarului

Criterii i indicatori folosi i pentru clasificarea i reclasificarea de inu ilorș ț ș ț ț

Schimbarea regimului de deten ie se face pe baza evaluării:ț

• procesului i eficien ei programelor de tratament la care participă de inutulș ț ț

• eficien ei programelor protective impuse pentru de inutul respectiv ț ț

Evaluarea programelor de tratament urmăre te:ș

• dezvoltarea personalită ii de inutuluiț ț

• schimbările din comportament i ac iuniș ț

Propunerea de trecere într-un regim mai permisiv este făcută dacă:

• evaluarea programelor de tratament este pozitivă

• în cursul programului de tratament au fost utilizate toate optiunile disponibile în unitatea respectivă

Trecerea la un regim mai restrictiv este propusă dacă:

• într-un interval de 3 luni, de inutul pentru care a fost prevăzut programul minimal de tratament nu poateț  

trece la programul individualizat de tratament

• de inutul a comis o infrac iune în penitenciar, sau nu i-a îndeplinit sarcinile în mod constant,  sau aț ț ș  

incălcat regulile penitenciarului
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De inu ii sunt clasifica i într-un anumit grup transparent de diferen iere internă în func ie de:ț ț ț ț ț

• schimbările în atitudine

• participarea în programele de tratament

• îndeplinirea sarcinilor

• comportamentul i ac iunile prin care respectă sau încalcă regulile interne ale penitenciaruluiș ț

Instrumente folosite pentru evaluarea comportamentului de inu ilorț ț

Pentru evaluarea de inu ilor în ceea ce prive te programele de tratament, plasarea în grupurile de diferen iereț ț ș ț  

internă,  sau executarea în general  a sentin ei  se folosesc o serie de metode, de la interviu,  până la testeț  

psihologice.

O noutate în acest  domeniu va fi  un istrument numit  SARPO (Evaluarea Generală a Riscurilor i  Nevoilorș  

De inu ilor). Acest instrument include factori statici, dinamici i protectivi, un chestionar de autoevaluare i unț ț ș ș  

plan de tratament în executarea sentin ei. SAPRO evaluează de inutul de la începutul executării sentin ei iț ț ț ș  

până la o eventuală liberare condi ionată i este integrat metodologic cu evaluarea riscului făcută de serviciul deț ș  

proba iune i mediere.ț ș

Relevan a factorilor statici i dinamici din SAPRO a fost verificată de un studiu făcut de serviciul de proba iuneț ș ț  

i mediere în 2007 – 2008 i, de i e antionul de popula ie a fost redus, rezultatele au fost încurajatoare.ș ș ș ș ț

Instrumentul  va  fi  definitivat  după  crearea  versiunii  electronice  i  dezvoltarea  manualului  pentru  formareaș  

personalului penitenciar.

Evaluarea riscului de recidivă

Evaluarea  riscului  de  recidivă  este  realizată  pentru  fiecare  caz  în  parte  înainte  de  o  poten ială  liberareț  

condi ionată. Pentru această evaluare există proceduri unitare la nivelul sistemului penitenciar, dar nu existăț  

încă un istrument complet de evaluare.
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5. ESTONIA

Tipuri de regimuri de deten ie i tratamentț ș

• Peniteniciare închise

• Penitenciare deschise

Criterii i indicatori folosi i pentru clasificarea i reclasificarea de inu ilorș ț ș ț ț

Un de inut poate fi transferat dintr-un penitenciar închis în unul deschis dacă:ț

• î i dă acordul pentru acest transfer ș

• este evident, pe baza programului individual de tratament că nu este practic ca de inutul să executeț  

sentin a într-un penitenciar închisț

• durata sentin ei este sub 1 an, sau durata rămasă de executat din sentin ă este mai mică de 18 luniț ț

• există motive întemeiate de a crede că de inutul nu va mai comite alte infrac iuniț ț

Un de inut poate fi transferat dintr-un penitenciar deschis în unul închis dacă:ț

• nu respectă prevederile legii de executare a pedepselor sau ale regulamentelor de ordine interioară ale 

penitenciarului sau dacă a comis noi infrac iuniț

• transferul este necesar pentru atingerea obiectivelor executării pedepsei

Pentru a aprecia ce regim de deten ie este adecvat pentru un de inut se evaluează nevoile i riscurile legate deț ț ș  

comiterea unei noi infrac iuni sau cauzarea de vătămări grave altor persoane.ț

Instrumente folosite pentru evaluarea comportamentului de inu ilorț ț

Pentru evaluarea comportamentului de inu ilor i pentru aprecierea regimului de deten ei adecvat se folose teț ț ș ț ș  

un chestionar structurat de evaluare a riscului i nevoilor.ș

Acest instrument a fost validat pe popula ia penitenciară.ț

Comportamentul de inu ilor este evaluat anual i sunt urmărite schimbările intervenite în perioada scursă de laț ț ș  

evaluarea anterioară.

Evaluarea riscului de recidivă

Înainte de liberarea condi ionată sunt evaluate riscul i nevoile de inutului care pot influen a intergarea sa înț ș ț ț  

societate.

Pentru această evaluare se folose te acela i chestionar structurat men ionat anterior.ș ș ț
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6. FINLANDA

Tipuri de regimuri de deten ie i tratamentț ș

În func ie de tipul de regim, penitenciarele se clacifică în:ț

• Penitenciare închise

• Penitenciare deschise

Criterii i indicatori folosi i pentru clasificarea i reclasificarea de inu ilorș ț ș ț ț

În faza ini ială a executării sentin ei, persoana condamnată este evaluată i, în func ie de această evaluare,ț ț ș ț  

plasată într-o institu ie închisă sau deschisă.ț

În clasificarea de inu ilor se au în vedere următoarele criterii:ț ț

1. Domiciliul persoanei condamnate

2. Posibilitatea men inerii contactului cu rudele sau alte persoane apropiateț

3. Vârsta

4. Sexul

5. Starea de sănătate

6. Numărul de sentin e anterioareț

7. Activitatea infrac ională anterioarăț

8. Dorin a persoaneiț

9. Posibilitatea persoanei de a participa la activită ile prevăzute în planificarea sentin eiț ț

O persoană poate fi   plasată într-un penitenciar închis dacă există motive întemeiate de a crede că persoana 

respectiva:

• nu este potrivită pentru activită ile organizate sau aprobate de un penitenciar deschisț

• nu va respecta regulile unei institu ii deschiseț

• î i va continua activitatea infrac ionalăș ț

• va părăsi neautorizat institu ia deschisăț

• va consuma droguri sau nu va consim i să participe la programe de combatere a consumului de droguriț

• nu există locuri într-un penitenciar deschis

• persoana respectivă solicită plasarea într-un penitenciar închis

O persoană poate fi plasată într-un penitenciar deschis dacă:

• a fost condamnată la pedeapsa cu închisoare pentru mai pu in de un an ț

• a ajuns în deten ie ca urmare a preschimbării amenzii în pedeapsa cu închisoareaț
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• a consim it să nu mai consume droguri  i  să participe la programe de combatere a consumului  deț ș  

droguri

În momentul de fa ă este în curs de elaborare un sistem de evaluare etapizată. Filosofia acestui nou sistem esteț  

aceea că, pe parcursul executării sentin ei, de inutul va fi transferat dintr-o institu ie închisă într-o institu ie cuț ț ț ț  

regim mai permisiv inând cont de evaluarea riscului.ț

Evaluarea riscului este folosită pentru a evalua comportamentul infrac ional al de inu ilor.ț ț ț

Instrumente folosite pentru evaluarea comportamentului de inu ilorț ț

Evaluarea riscului i a nevoilor se face în cadrul diferitelor programe specifice de interven ie (ex. Sex Offfendersș ț  

Treatment  Programme STOP) pentru a identifica  în  ce măsură programul  respectiv  este  potrivit  pentru un 

anumit de inut. ț

Evaluarea riscului i a nevoilor se face prin:ș

• evaluare scrisă  exprimată printr-un scor

• interviuri i discu iiș ț

Evaluarea riscului i a nevoilor a fost validată pentru popula ia penitenciară.ș ț

Evaluarea riscului de recidivă

Riscul de recidivă după liberare nu este evaluat în prezent.

Se află în desfă urare o cercetare referitoare la riscul de recidivă după liberare.ș
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7. ITALIA

Tipuri de regimuri de deten ie i tratamentț ș

De inu ii sunt repartiza i, în func ie de specificul lor infrac ional legat de tipul infrac iunilor comise, înț ț ț ț ț ț  diferite tipuri 

de circuite penitenciare:

• Securitate crescută – pentru de inu ii cei mai periculo i. În cadrul acestui circuit există 3 sub-circuiteț ț ș  

care oferă acela i nivel de siguran ă a de inerii i oportunită i pentru programe de tratament, dar includș ț ț ș ț  

diferite tipuri de de inu i în sec ii separate.ț ț ț

• Securitate medie – pentru majoritatea de inu ilor care nu sunt înclu i în celelalte categoriiț ț ș

• Securitate redusă – pentru dependen ii  de droguri  care nu sunt deosebit  de periculo i.  Unită ile cuț ș ț  

securitate  redusă  sunt  penitenciare  mici  sau  sec ii  ale  unor  penitenciare  înfiin ate  cu  scopul  de  aț ț  

desfă ura tratamente specifice intensive, în spe ă pentru de inu i dependen i de drog care doresc săș ț ț ț ț  

urmeze un tratament de reabilitare specific bazat pe activită i de studiu i muncă foarte intense.ț ș

În mod similar, se experimentează penitenciare de securitate redusă i pentru mame. Astfel de unită iș ț  

sunt sec ii mici în care programul este organizat ca într-un centru de asisten ă post-deten ie, avândț ț ț  

spa ii  dedicate  fiecărei  mame i  copiilor  ei  i  spa ii  comune.  Paza  este  redusă  la  minim (doar  laț ș ș ț  

exterior),  iar  personalul  care  lucrează  în  interiorul  unită ii  este  doar  personal  specializat  pentruț  

programe de tratament.

Regimuri penitenciare diferite se aplică unor categorii speciale de de inu i:ț ț

• Regimul penitenciar special – constă în suspendarea tratamentului dacă există motive serioase legate 

de siguran a i ordinea publică. Scopul acestui regim este acela de a preveni i  întrerupe legăturileț ș ș  

dintre de inu i care apar in unor organiza ii criminale sau dintre ace ti de inu i i membrii ai organiza iilorț ț ț ț ș ț ț ș ț  

respective care se află încă în libertate. Regimul special se aplică efilor organiza iilor de tip terorist sauș ț  

mafiot.

• Regimul  de  supraveghere  specială  –  are  ca  scop  rezolvarea  problemelor  legate  de  tratamentul 

de inu ilor care nu pot fi controla i u or i care reprezintă un risc în mediul penitenciar.ț ț ț ș ș

• Regimul  de  semi-libertate  –  oferă  posibilitatea  persoanei  de  a  petrece  o  parte  din  zi  în  afara 

penitenciarului pentru a participa la activită i de muncă sau educa ie sau la alte activită i utile pentruț ț ț  

reintegrarea sa socială.

Criterii i indicatori folosi i pentru clasificarea i reclasificarea de inu ilorș ț ș ț ț

De inu ii sunt repartiza i în diferite tipuri de circuite penitenciare în func ie de specificul lor infrac ional legat deț ț ț ț ț  

tipul infrac iunilor comise.ț

Referitor la repartizarea în circuitul de securitate crescută, pe lângă criteriul tipului de infrac iuni comise, esteț  

folosit i un alt criteriu care ine seama de faptul că persoana, de i nu este condamnată pentru fapte care au oș ț ș  

legătură directă cu organiza ii de tip mafiot, poate fi considerată, pe baza altor elemente, ca fiind membră a uneiț  

organiza ii teroriste sau mafiote.ț

26



Declasificarea  din  regimul  de  securitate  crescută  se  face  pe  baza  unei  evaluări  a  Direc iei  Generale  aț  

Penitenciarelor i Tratamentului din cadrul Administra iei Penitenciare.ș ț

Repartizarea de inu ilor în unită i penitenciare i sec ii ine cont în special de:ț ț ț ș ț ț

• posibilitatea  de  a  desfă ura  programe  de  reabilitare  comune  (coresponden a  dintre  indica iile  deș ț ț  

tratament con inute în programul individualizat i tipul de programe de tratament organizate în institu ie)ț ș ț

• necesitatea de a evita influen ele negative reciproceț

Pentru de inu ii care nu prezintă un risc imediat i pentru care este nevoie de un program de interven ie specific,ț ț ș ț  

pot fi organizate regimuri cu pază redusă, în penitenciare sau sec ii separate ale unor penitenciare, pentru aț  

asigura desfă urarea adecvată a respectivelor activită i de tratament.ș ț

De inu ii  dependen i de droguri sau de alcool i cei care suferă de afec iuni fizice sau psihice deosebibt deț ț ț ș ț  

grave (în special cele legate de infec ia cu HIV) pot fi repartiza i în penitenciare sau sec ii separate ale unorț ț ț  

penitenciare unde se poate asigura o îngrijire intensivă.

Pentru a evalua progresul înregistrat în cadrul programelor de tratament, se iau în considerare:

• comportamentul persoanei condamnate

• participarea persoanei condamnate la activită i (muncă, educa ie, activită i culturale, sport, etc.)ț ț ț

Instrumente folosite pentru evaluarea comportamentului de inu ilorț ț

Observarea tiin ifică a personalită ii infractorului este realizată de o echipă de observare i tratament i are caș ț ț ș ș  

scop evaluarea nevoilor persoanei, legat de orice posibile deficite fizice, psihice, emo ionale, educa ionale iț ț ș  

sociale. 

Observarea începe la depunerea în penitenciar i continuă pe tot parcursul executării sentin ei. ș ț

Rezultatele evaluării indică programele de reabilitare ce pot fi incluse în planul individualizat de tratament.

Procedurile i normele disciplinare ale unită ilor penitenciare prevăd faptele care sunt sanc ionate i sanc iunileș ț ț ș ț  

disciplinare corespunzătoare.

Evaluarea riscului de recidivă

Administra ia penitenciară nu evaluează riscul de recidivă înainte deț  liberare.
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8. LITUANIA

Tipuri de regimuri de deten ie i tratamentț ș

În func ie de regimul de deten ie i de tratament, unită ile penitenciare se clasifică în:ț ț ș ț

• Centre de reeducare pentru tineri

• Centre de reeducare pentru adul iț

• Penitenciare

• Colonii deschise

Criterii i indicatori folosi i pentru clasificarea i reclasificarea de inu ilorș ț ș ț ț

La repartizarea persoanelor condamnate definitiv pe tipuri de institu ii penitenciare sunt luate în considerareț  

următoarele criterii:

• personalitatea de inutuluiț

• natura i periculozitatea faptei comiseș

• starea de sănătate

• siguran a publicăț

• trăsăturile psihologice

• vârsta

• capacitatea de a munci

• calificarea i atitudinea fa ă de muncăș ț

Pe parcursul executării sentin ei, de inu ii pot fi transfera i într-un alt tip de unitate penitenciară în următoareleț ț ț ț  

condi ii:ț

• la recomandarea medicului

• în circumstan e excep ionale care fac imposibilă men inerea unui de inut în penitenciarul respectivț ț ț ț

• infractorii cu vârste cuprinse între 18 i 21 de ani, care încalcă în mod constant regulile regimului, pot fiș  

transfera i dintr-un centru de reeducare pentru tineri, într-un centru de reeducare pentru adultiț

• infractorii care au executat cel pu in jumătate din sentin ă, i al căror comportament nu prezintă nici unț ț ș  

pericol pentru comunitate, pot fi transfera i dintr-un penitenciar într-un centru de reeducare pentru adul iț ț

• Directorul General al administra iei penitenciare, la propunerea directorului unită ii penitenciare, poateț ț  

transfera un de inut care executa sentin a într-o facilitate de tip celula a unui centru de reeducare, într-ț ț

un penitenciar

• La decizia unui tribunal, de inu ii condamna i pe via ă, după executarea a 10 ani din sentin ă într-unț ț ț ț ț  

penitenciar,  inându-se  seama  de  comportamentul  lor  i  de  exigen ele  legate  de  securitate,  laț ș ț  

propunerea  administra iei  penitenciarului,  pot  să  continue  executarea  sentin ei  într-un  centru  deț ț  

reeducare.
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Evolu ia de inutului este evaluată luându-se în considerare comportamentul pe timpul executării sentin ei: ț ț ț

• respectarea regulilor regimului, 

• participarea la programe de reabilitare socială, muncă, educa ie, etc.ț

Instrumente folosite pentru evaluarea comportamentului de inu ilorț ț

Evaluarea se face prin sanc iunile aplicate i recompensele acordate.ț ș

Instrumentele folosite pentru evaluarea comportamentului infrac ional includ:ț

• scala de evaluare a riscului de violen ă HCR-20ț

• scala de evaluare a recidivei în infrac iuni sexuale STATIC-99ț

• SVR-20

• scala de evaluare a riscului de agresiune asupra partenerei/ului SARA i versiunea adaptată a acesteiaș  

B-SAFER

• sistemul de evaluare a infractorilor OASys

• lista de screening pentru psihopatie PCL:SV

Instrumentele  men ionate  anterior  sunt  adaptate  institu iilor  penitenciare  din  Lituania,  fidelitatea  lor  a  fostț ț  

dovedită de cercetări tiin ifice, iar cercetări longitudinale refiritoare la validitatea de prognostic sunt în derulare.ș ț

Evaluarea riscului de recidivă

Instrumentele  folosite  pentru  evaluarea  riscului  de  recidivă  sunt  acelea i  cu cele  folosite  pentru  evaluareaș  

comportamentului infrac ional:ț

• scala de evaluare a riscului de violen ă HCR-20ț

• scala de evaluare a recidivei în infrac iuni sexuale STATIC-99ț

• SVR-20

• scala de evaluare a riscului de agresiune asupra partenerei/ului SARA i versiunea adaptată a acesteiaș  

B-SAFER

• sistemul de evaluare a infractorilor OASys

• lista de screening pentru psihopatie PCL:SV

După încheierea executării sentin ei, aceste instrumente sunt aplicate în func ie de natura infra iunii.ț ț ț
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9. POLONIA

Tipuri de regimuri de deten ie i tratamentț ș

Tipurile de unită ile penitenciare includ:ț

• penitenciare închise

• penitenciare deschise

• pentenciare semi-deschise

Criterii i indicatori folosi i pentru clasificarea i reclasificarea de inu ilorș ț ș ț ț

Clasificarea de inu ilor se face luând în considerare în special următoarele criterii:ț ț

• sexul

• vârsta

• condamnările anterioare

• premeditarea infrac iuniiț

• frac ia din pedeapsă rămasă de executatț

• starea fizică i psihică, inclusiv nivelul dependen ei de alcool sau droguriș ț

• gradul de amenin are la adresa societă iiț ț

• tipul infrac iunii comiseț

Pentru o clasificare adecvată i precizarea condi iilor unui program eficient de interven ie, testarea psihologicăș ț ț  

i psihiatrică a de inu ilor va urmări:ș ț ț

• explicarea proceselor psihologice i sociale ale comportamentuluiș

• diagnosticarea poten ialelor tulburări psihologiceț

• specificarea posibilului tratament medical i de reabilitareș

O persoană condamnată este repartizată în regim semi-deschis dacă:

• execută  pedeapsa  în  cadrul  unui  program de  interven ie  (în  cazul  în  care  nu  există  circumstan eț ț  

speciale care să justifice repartizarea într-un penitenciar închis)

• este condamnată pentru o infrac iune comisă fără premeditare sau execută o pedeapsă substitutivă sauț  

o pedeapsă de arest (în cazul în care nu există circumstan e speciale care să justifice repartizarea într-ț

un alt tip de penitenciar)

O persoană condamnată este repartizată în regim închis dacă:

• reprezintă o amenintare serioasă la adresa societă ii sau a siguran ei penitenciaruluiț ț

• este condamnată pentru o infrac iune comisă într-un grup organizat sau într-o asociere constituită înț  
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scopul de a comite infrac iuni (dacă nu  ț există circumstan e speciale care să justifice repartizarea într-ț

un alt tip de penitenciar)

• are de executat o pedeapsă cu închisoare pe via ă sau închisoare de 25 de aniț

• există elemente care fac recomandabilă executarea pedepsei într-un mediu mai izolat i protejat:ș

◦ anumite caracteristici i condi ii personaleș ț

◦ a avut înainte de a comite infrac iunea un anumit mod de via ăț ț

◦ s-a comportat într-un anumit fel după comiterea infrac iuniiț

◦ a avut atitudini i comportamente care au fost evaluate negativ în perioada de arest preventivș

◦ ra iuni legate de siguran a de inerii sau alte circumstan e specialeț ț ț ț

• a violat în mod grav regulile de ordine i disciplină într-un penitenciar sau în arest preventiv ș

• executa  pedeapsa  în  regim deschis  sau  semideschis  i  comportamentul  i  atitudinile  sale  au  fostș ș  

evaluate nevativ, i dacă există ra iuni legate de siguran a de inerii  care fac recomandabilă executareaș ț ț ț  

pedepsei într-un mediu mai izolat i protejatș

• a  comis  o  infrac iune  deosebit  de  gravă,  iar  atitudinea  i  comportamentul  său  fac  recomandabilăț ș  

repartizarea în regim închis

Un de inut poate fi transferat dintr-un penitenciar închis în unul semideschis sau deschis, în func ie de atitudineaț ț  

i comportamentul său. Transferul unui de inut dintr-un penitenciar deschis într-un penitenciar semideschis sauș ț  

închis, sau a unui de inut dintr-un penitenciar semideschis într-unul închis poate fi determinată de:ț

• o evaluare negativă a atitudinii i comportamentuluiș

• ra iuni de siguran ăț ț

• abuzarea drepturilor acordate de regimul de deten ie (exercitarea drepturilor nu poate viola siguran aț ț  

sau ordinea penitenciarului)

O persoană condamnată la deten ei pe via ă poate trece într-un penitenciar semi-deschis după executarea a celț ț  

pu in 15 ani, iar într-un penitenciar deschis după executarea a cel pu in 20 de ani.ț ț

În cadrul evaluării periodice a progresului înregistrat în resocializare, se iau în considerare în special:

• atitudinea fa ă de infrac iunea comisăț ț

• nivelul de respectare a ordinii i disciplineiș

• atitudinea fa ă de muncăț

• caracterul  contactelor cu familia i  îndeplinirea obliga iei  de a asigura mijloacele pentru între inereaș ț ț  

acesteia

• comportamentul fa ă de ceilal i detinu i i fa ă de personalul penitenciaruluiț ț ț ș ț

• schimbările în comportament de la evaluarea precedentă

Indicatori care indică progresul de inu ilor în cadrul evaluărilor periodice:ț ț

• neîntoarcerea din permisiile de a părăsi penitenciarul fără supraveghere

• numărul de liberări condi ionateț
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• numărul de evenimente deosebite, tipul de infrac iuni în cadrul acestora i circumstan ele apari iei lorț ș ț ț

• numărul  de persoane care au participat  în programe colare i  de formare profesională i  care auș ș ș  

terminat cu succes cursurile într-un an colarș

• numărul  de  programe  i  numărul  de  de inu i  care  participă  la  programe  de  resocializare  pentruș ț ț  

pregătirea reabilitării sociale

• numărul de de inu i care participă la programe specializate (programe terapeutice pentru dependen i deț ț ț  

alcool  sau droguri,  persoane cu tulburări  psihice non-psihotice,  persoane bolnave mintal,  persoane 

condamnate pentru infrac iuni sexuale comise în legătură cu tulburări de comportament sexual) i careț ș  

termină cu succes programele respective, condi iile în care sunt desfă urate programele specializate,ț ș  

analiza metodelor i procedurilor, personalul implicatș

Sanc iunile disciplinare pentru violări ale ordinii sau interdic iilor stabilite de lege, regulamente sau alte prevederiț ț  

în penitenciar sau la locul de mucă. Dacă abaterea respectivă are caracterul unei infrac iuni i nu a fost comisăț ș  

în afara penitenciarului, de inutul este sanc ionat disciplinar.ț ț

În cazul unor abateri disciplinare, în stabilirea vinovă iei, individualizarea pedepsei i  executarea sanc iunilorț ș ț  

disciplinare sunt luate în considerare:

• tipul i circumstan ele fapteiș ț

• atitudinea fa ă de fapta comisăț

• atitudinea anterioară

• caracteristicile personale i starea de sănătate a de inutuluiș ț

• obiectivele educa ionaleț

Instrumente folosite pentru evaluarea comportamentului de inu ilorț ț

Evaluarea de inu ilor pentru realizarea clasificării  acestora se face pe baza testelor de personalitate, a altorț ț  

teste psihologice sau psihiatrice.

Eviden a sanc iunilor disciplinare este de asemenea folosită pentru evaluarea comportamentului de inu ilor.ț ț ț ț

Evaluarea riscului de recidivă

Pentru evaluarea riscului de recidivă se folose te prognoza infrac ional-socială.ș ț
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10. SLOVACIA

Tipuri de regimuri de deten ie i tratamentț ș

Nivelurile de siguran ă ale penitenciarelor sunt:ț

• minimă siguran ăț

• siguran ă medieț

• maximă siguran ăț

Criterii i indicatori folosi i pentru clasificarea i reclasificarea de inu ilorș ț ș ț ț

În general, instan a repartizează de inu ii în func ie de:ț ț ț ț

• condamnările anterioare

• gravitatea faptei 

• lungimea pedepsei 

astfel:

• minimă siguran ă – persoane care în ultimii 10 ani înainte de comiterea infrac iunii nu s-au aflat înț ț  

executarea unei sentin e privative de libertate pentru o infrac iune cu premeditareț ț

• siguran ă medie – persoane care în ultimii  10 ani  înainte de comiterea infrac iunii  s-au aflat  înț ț  

executarea  unei  sentin e  privative  de  libertate  pentru  o  infrac iune  cu  premeditare,  darț ț  

condamnarea anterioară nu este luată în considerare atunci când infractorul nu este considerat că a 

fost de inutț

• maximă siguran ă – persoane condamnate pe via ă sau care au comis infrac iuni deosebit de graveț ț ț

Instan a poate repartiza de inu ii în alte niveluri de siguran ă dacă crede că acestea sunt mai adecvate pentruț ț ț ț  

reeducarea persoanei respective inând cont de:ț

• gravitatea infrac iuniiț

• nivelul tulburărilor de care suferă infractorul 

În interiorul unui penitenciar, de inu ii sunt încadra i în grupuri diferen iate în baza:ț ț ț ț

• concluziilor i recomandărilor evaluării psihologiceș

• informa iei despre comportamentul de inutului pe parcursul executării pedepsei i în arestul preventivț ț ș

• informa iei despre tulburările emo ionale i problemele socialeț ț ș

• informa iei despre atitudinea fa ă de îndeplinirea sarcinilor i a programelor de tratamentț ț ș

Dacă de inutul îndepline te programele de tratament, instan a poate decide repartizarea acestuia într-un regimț ș ț  

mai permisiv. Aceasă prevedere nu se aplică persoanelor condamnate pe via ă.ț
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Dacă de inutul încalcă regulile penitenciarului în mod repetat sau grav, sau dacă este suspectat de comitereaț  

unui  act  criminal  pe  parcursul  executrării  pedepsei,  instan a  poate  decide  repartizarea  într-un  regim  maiț  

restrictiv.

În func ie de frac ia executată din pedeapsă i numai după cel pu in 6 luni de la începerea executării pedepseiț ț ș ț  

(sau după 3 luni  în  cazul  persoanelor ondamnate la  mai  pu in de 6  luni),  de inutul  poate solicita  instan eiț ț ț  

trecerea numai la un regim mai permisiv astfel:

• dacă a executat o treime din pedeapsă în regim de medie siguran ăț

• dacă a executat o treime din restul pedepsei rămase după transferul din regim de maximă siguran ă înț  

regim de siguran ă medieț

• dacă a executat jumptate din pedeapsă în regim de maximă siguran ăț

Instrumente folosite pentru evaluarea comportamentului de inu ilorț ț

Îndeplinirea programului de tratament este evaluată de pedagog. Pedagogul discută schimbarea programului de 

tratament cu asistentul social sau medicul penitenciarului mai ales în cazul stărilor de criză, al schimbărilor clare 

de comportament, sau al recomandărilor de schimbare a grupului de diferen iere, a sec iei sau penitenciarului.ț ț

Evaluarea  comportamentului  infrac ional  se  face  prin  intermediul  sanc iunillor  disciplinare  aplicate  pentruț ț  

neîndeplinirea unor sarcini sau încălcarea unor reguli prevăzute de lege, reguli sau regulamente ale sistemului 

penitenciar.

Evaluarea făcută pentru comisia de liberare condi ionată cuprinde:ț

• evaluarea comportamentului de inutului în arestul preventiv i pe parcursul executării pedepseiț ș

• activitatea de inutului i îndeplinirea programului de tratamentț ș

• prognoza de reintegrare socială bazată pe evaluarea riscului de e ec socialș

Evaluarea riscului de recidivă

În cadrul evaluării făcute pentru comisia de liberare condi ionată este evaluat i riscul de e ec social care dăț ș ș  

prognoza de reintegrare socială.
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11. SLOVENIA

Tipuri de regimuri de deten ie i tratamentț ș

Fiecare unitate penitenciară are următoarele tipuri de regimuri de deten ie:ț

• deschis

• semideschis

• închis

Regimurile de deten ie se diferen iază între ele în func ie de nivelul de siguran ă i restric iile impuse libertă ii deț ț ț ț ș ț ț  

mi care.ș

Criterii i indicatori folosi i pentru clasificarea i reclasificarea de inu ilorș ț ș ț ț

Repartizarea de inu ilor pe regimuri de deten ie este făcută în baza deciziei instan ei care ia în considerareț ț ț ț  

următoarele criterii:

• Durata pedepsei

În func ie de durata pedepsei, instan a (în acord cu prevederile legii de executare a pedepselor) poate cereț ț  

executarea:

◦ în regim deschis – pentru sentin e de până la 5 aniț

◦ în regim semideschis – pentru sentin e de până la 8 aniț

• Personalitatea persoanei condamnate – dacă aceasta este stabilă i dacă există motive pentru a seș  

considera că persoana respectivă nu va încălca regulile unui regim mai liberal

Prima instan ă este  cea care stabile te  dacă persoana îndepline te  condi iile  executării  pedepsei  în  regimț ș ș ț  

deschis sau semideschis.

În anumite situa ii,  administra ia penitenciară poate schimba repartizarea pe regimuri  de deten ie decisă deț ț ț  

instan ă.ț

Instrumente folosite pentru evaluarea comportamentului de inu ilorț ț

Pentru  a  măsura  evolu ia  de inutului  pe  parcursul  executării  sentin ei  se  folose te  planul  individualizat  deț ț ț ș  

executare a sentin ei. ț

Planul de executare include activită ile concrete ale de inutului i ale personalului: se precizează tratamentulț ț ș  

urmat, comportamentul pe durata tratamentului i cooperarea în realizarea tratamentului. ș

Planul de executare este cunoscut de de inut i are acordul scris al acestuia. ț ș

Elementele planului de executare sunt monitorizate i pot fi modificate dacă există motive întemeiate.ș

Pentru a aprecia evolu ia de inutului, echipa de speciali ti (formată din psiholog, educator, sociolog, asistentț ț ș  

social, instructor, profesor, medic i reprezentant al serviciului de pază) se bazează pe judecata profesională aș  
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membrilor săi care lucrează direct cu de inutul în aplicarea prevederilor planului de executare.ț

Evaluarea riscului de recidivă

În cazul liberării condi ionate, echipa de speciali ti men ionată mai sus pregăte te un raport de evaluare careț ș ț ș  

include, pe lângă datele personale i cele referitoare la infrac iune i pedeapsă, i:ș ț ș ș

• atitudinea fa ă de victimă sau fa ă de restituirea prejudiciului cauzatț ț

• schimbările de comportament i de personalitateș

• starea de sănătate

• date despre familie i circumstan ele socialeș ț

• date despre asigurarea condi iilor de a- i duce via a în libertateț ș ț

• motivele întemeiate care ne îndreptă esc să credem că persoana respectivă nu va repeta infrac iuneaț ț
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12. SPANIA

Tipuri de regimuri de detenţie şi tratament

Regimuri pentru tratamentul deţinuţilor în unităţile penitenciare

1. Regim închis

2. Regim normal

3. Regim deschis

Criterii şi indicatori folosiţi pentru clasificarea şi reclasificarea deţinuţilor

Clasificarea în regim închis nu este o pedeapsă şi obiectivul urmărit este acela de a obţine în cel mai scurt timp 

posibil,  încadrarea deţinutului  în regimul normal.

Caracteristicile de punere în aplicare a sistemului închis

• Caracter excepţional: se aplică când nu există alte mecaniste disponibile

• Caracter tranzitoriu: timpul petrecut de  un deţinut în regim închis este esenţial pentru redirecţionarea 

comportamentului şi  atitudinilor  deţinutului

• Caracter alternativ: aplicarea sa presupune excluderea unor  grave patologii psihiatrice grave

Criterii de clasificare în regimul închis

• Deţinuţii  calificaţi  cu grad mare de  periculozitate sau inadaptare manifestă la normele generale de 
convieţuire obişnuită 

• Comiterea de infracţiuni care denotă o personalitate  agresivă, violentă si antisocială

• Apartenenţa la organizaţii criminale sau bande armate

• Participarea activă la revolte, agresiuni fizice, ameninţări, constrângeri

• Comisia de infracţiuni disciplinare calificate drept foarte grave sau grave si săvârşite în mod repetat şi 
susţinute în  timp 

• Introducerea sau posesia de arme de foc în penitenciar, deţinerea de droguri  destinate traficului de 

droguri 

Criteriile de clasificare în regim normal

• Regimul normal se va aplica arestaţilor preventiv sau persoanelor condamnate definitiv care exprimă o 
atitudine de respect pentru ordine şi regulile de convieţuire

• Evaluarea datelor penale existente în fişa sa

• Evaluarea comportamentului  în timpul şederii  în închisoare şi a incidentelor semnificative 

• Evaluarea participării deţinuţilor în activităţile şi programele de tratament

• Evaluarea prognosticului  de recidivă în ce priveşte comportamentul infracţional

Criteriile de clasificare în regimul deschis

Mediu deschis este configurat ca un mijloc important de sprijin pentru socializarea celor care, au  suficientă 

responsabilitate pentru a justifica renunţarea la un control riguros pe parcursul executării pedepsei.

37



Criterii de clasificare

• Realizarea unui angajament din partea deţinuţilor pentru a duce până la capăt activităţi de tratament 
care facilitează dezvoltarea personală şi socială

• A beneficiat anterior în mod normal de permisii. Este un criteriu orientativ nu indispensabil.

• Când lungimea pedepsei impune prin lege o perioadă de siguranţă într-un astfel de regim.

• Îndeplinirea responsabilităţilor civile sau existenţa unui angajament din partea deţinutului că acestea vor 
fi îndeplinite în special prin valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor pe care  regimul deschis le  oferă

• Nevoia de tratament în comunitate

• Existenţa unui plan valid şi testabil pentru a duce o viaţă onestă în libertate

• Trebuie ca deţinuţii să nu prezinte factori de inadaptare semnificativi cum ar fi: apartenenţa la organizaţii 

criminale,  trăsături  de  personalitate  psihopatice,  neadaptare  la  mediul  penitenciar  şi  continuarea 

activităţilor infracţionale.

Indicatori care sa iau în  considerare la schimbarea regimului închis în regim normal:

• Lipsa sancţiunilor descrise ca foarte grave şi grave pentru o perioadă de timp cuprinsă între 3 şi 6 luni 
anterior evaluării

• Lipsa de incidente negative semnificative în comportamentul deţinuţilor

• Evaluarea pozitivă în urma participării la activităţile din programul specific regimului închis

• Existenţa unui sprijin familial şi social

• Participarea în activităţile oferite şi agreate de deţinut în Programul Individualizat de Tratament

• Manifestarea,  din  partea  deţinutului  în  întrevederile  cu  profesioniştii,  a  unei  atitudini  de  respect  şi 

respectarea normelor elementare de convieţuire

Indicatorii  care se  iau în considerare la schimbarea regimului normal în regim deschis

• Lipsa unor sancţiuni în momentul revizuirii de clasificări

• Lipsa de  incidente pe timpul permisiilor de ieşire din penitenciar 

• Participarea în activităţi de tratament şi programe specifice

• Relaţii socio-familiale de sprijin

• Existenta unui contract de muncă sau a unei activităţi de tratament în comunitate

• Îndeplinirea criteriilor de clasificare menţionate anterior pentru regimul deschis

Instrumente folosite pentru evaluarea comportamentului deţinuţilor

• Evaluarea variabilelor specificate in Protocolul de Clasificare si Planificare (PCD).

•Urmărirea istoricului personal, social,familial şi de muncă

• Revizuirea  documentelor referitoare la faptele penale

•Rapoarte folosite de diferiţi  profesionişti,  componenţi ai echipei de tratament, pentru revizuirea 
clasificării

• Raportul de evaluare a învoirilor de care a beneficiat ( VPD)

• Aplicarea scalei de evaluare a riscului de evadare (TVR).
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• Dezvoltarea modelelor pentru acordarea învoirii

• Model de evaluare a învoirilor programate (M-SPR3).

• Fisa de evaluare a Unităţilor Subordonate

• Fisa de evaluare in  conformitate cu art. 182 a RP  (internarea într-un centru de detenţie pentru 
dependenta şi într-un centru educativ special, ambele nefăcând parte din sistemul penitenciar)

• Formularul de înregistrare a indicatorilor obiectivi ai comportamentului în penitenciar

•Evidenţa faptelor sancţionabile

•Evidenţa informatizată a utilizării mijloacelor telematice

•Evidenţa informatizată a programului deţinuţilor cu control telematic

• Registrul Programului Individualizat de Tratament (PIT)

•Registrul de activităţi realizate pentru deţinuţi

• Registrul informatic de activităţi

• Fisa de monitorizare a programului de suport individual pentru includerea şi integrarea socială

Instrumente utilizate pentru evaluarea comportamentului infracţional

• Evaluarea  violenţei  bazate  pe  gen  se  realizează  prin  intermediul  Programului  specific  al  violentei 

bazate pe gen si, practic, prin studierea variabilelor cu potenţial de a duce la violenţă. Pentru violenţa de 

gen scalele includ: date socio-demografice, familiale si sociale, chestionare de tehnici de control si de 

gelozie, Scala QMI (partener), Chestionar privind consumul de alcool si droguri, Scala de personalitate 

borderline McClean (BPD), Scala Levenson pentru psihopatie, Scala de comportamente si emotii AQ 

(Agression Questionnaire), Scala STAXI, Scala de impulsivitate Barratt. 

• Evaluare a variabilelor cu potenţial de a duce la un comportament de agresiune sexuală se face prin 

aplicarea  Programului  specific  agresorilor  sexuali.  Pentru  agresorii  sexuali  se  utilizează  doua 

chestionare: EPAS si EPAS-A/V

Validarea instrumentelor utilizate este în derulare în prezent

Evaluarea riscului de recidivă

Riscul comiterii de infracţiuni este evaluat înainte de liberare, şi priveşte violenţa de gen şi agresiunea sexuală.

Nu exista instrumente pentru evaluarea si riscul de recidiva după liberare.

39



13. SUEDIA

Tipuri de regimuri de deten ie i tratamentț ș

• Maximă siguran ă (A)ț

• Siguran ă crescută (B)ț

• Siguran ă medie (C)ț

• Siguran ă redusă (D)ț

• Penitenciare deschise (E)

Criterii i indicatori folosi i pentru clasificarea i reclasificarea de inu ilorș ț ș ț ț

Un de inut este repartizat într-un penitenciar deschis dacă ra iuni de siguran ă nu cer o altă repartizare.ț ț ț

În evaluarea ra iunilor de siguran ă care cer repartizarea într-un penitenciar închis, se iau în considerare:ț ț

• riscul de evadare

• riscul de a continua activitatea infrac ionalăț

Alte criterii care pot determina repartizarea unui de inut în regim închis:ț

• există riscul de a consuma droguri sau de a face trafic de droguri pe timpul executării sentin eiț

• de inutul poate fi dificil de tratat datorită unor afec iuni psihiceț ț

• de inutul are tendin a de a recurge la amenin ări sau violen ăț ț ț ț

• de inutul are legături cu mediul infrac ional care fac necesare resurse de siguran ă i control pentruț ț ț ș  

prevenirea organizării de activită i infrac ionale din penitenciarț ț

Un de inut  este  repartizat  într-un  penitenciar  închis  dacă  nu  este  posibilă  repartizarea  într-un  penitenciarț  

deschis care să ofere în mod adecvat de inutului posibilitatea  de a desfă ura activită i de muncă, educa ie sauț ș ț ț  

tratament.

De inu ii  care  au nevoie  de  un program de  educa ie  sau tratament  oferit  într-un  anumit  penitenciar,  vor  fiț ț ț  

repartiza i în penitenciarul respectiv dacă sunt îndeplinite i celelalte condi ii pentru această repartizare.ț ș ț

De asemenea, repartizarea va ine seama i de necesitatea de a asigura o planificare adecvată a liberării iț ș ș  

reintegrării sociale.

Pentru de inu ii cu sentin e de minim 4 ani, condi iile de executare a sentin ei referitor la repartizarea într-unț ț ț ț ț  

penitenciar  i  acordarea de învoiri  sau alte  deplasări  în  afara  penitenciarului  sunt  decise după o evaluareș  

specială. Condi iile speciale de executare a sentin ei pot consta în repartizarea pentru o perioadă mai lungă deț ț  

timp într-un penitenciar închis i interzicerea învoirilor sau a altor deplasări în afara penitenciarului a a cum suntș ș  

prevăzute de regulile generale. Astfel de condi ii speciale pot fi decise i pentru de inu i cu pedepse peste 2 ani,ț ș ț ț  

în cazul în care există ra iuni speciale pentru acest lucru. Evaluarea pentru impunerea condi iilor speciale seț ț  

face la începutul  executării  sentin ei  sau atunci cănd nevoia devine evidentă, iar condi iile vor fi  reevaluateț ț  

atunci când apar motive pentru aceasta.
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Pentru măsurarea criteriilor men ionate mai sus se folosesc o serie de indicatori ale căror valori sunt  corelateț  

pentru a ob ine o evaluare globală. Astfel de indicatori includ:ț

• participarea într-o anumită activitate (ex. un program de tratament al  dependen ei  de drog – poateț  
indica reducerea riscului consumului de droguri)

• progresele înregistrate în educa ie sau formarea profesionalăț

• absen a rapoartelor de abateri disciplinareț

• acordarea unor învoiri i comportamentul bun în timpul acestoraș

În reevaluarea planului  individual de interven ie ine seama de diferi i  factori  care pot  afecta i  schimbareaț ț ț ș  

regimului de executare:

• riscul

• nevoile de inutuluiț

• tratamentul urmat

• evaluarea siguran eiț

Instrumente folosite pentru evaluarea comportamentului de inu ilorț ț

Planul de interven ie individualizat este documentul care include toate informa iile legate de situa ia i evolu iaț ț ț ș ț  

de inutului respectiv.ț

În elaborarea planului de interven ie se folosesc sentin a instan ei i raportul de evaluare presenten ial.ț ț ț ș ț

Scala Addiction Severity Index (ASI) este de asemenea folosită pentru anumite categorii de de inu i i poate fiț ț ș  

folosită i pentru rapoartele presenten iale.ș ț

Pentru anumite categorii de de inu i, alte instrumente sunt folosite în mod regulat sau ocazional:ț ț

• infrac iuni sexuale – VRS:SO, SVR-20, STABLE/ACUTEț

• infrac iuni cu violen ă – HCR-20, PCL-Rț ț

• infrac iuni de violen ă domestică – SARA ț ț

O evaluare clinică va completa evaluarea structurată a riscului.

Evaluarea riscului i a nevoilor este de tip clinic i nu sunt folosite în mod regulat instrumente structurate pentruș ș  

aceasta. 

Atunci când un de inut intră într-un program de tratament, teste psihometrice i alte teste sunt adesea foț ș losite în 

partea ini ială  a programelor  respective  pentru a  identifica  problemele persoanei,  riscurile  i  nevoile.  Dupăț ș  

încheierea unui program, mai multe teste pot fi făcute pentru a măsura evolu ia.ț

Evaluarea riscului de recidivă

Nu există o evaluare specifică a fiecărui de inut înainte de liberare.ț
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C. PERCEP II ALE PERSONALULUI PENITENCIARȚ  

REFERITOARE LA PROCESUL I EFECTELE EVALUĂRIIȘ  

PENTRU SCHIMBAREA REGIMULUI DE DETEN IEȚ

I. Introducere

Studiul privind percep iile personalului penitenciar a fost realizat în perioadaț  mai – august 2010, pe baza unui 

chestionar  transmis  către  35  de  unită i  penitenciare.  Pț entru  completarea  datelor  ob inute  prin  intermediulț  

chestionarului men ionat mai sus, studiul a inclus i 5 vizite înț ș  penitenciarele Codlea, Târg or, Ploie ti, Gala i iș ș ț ș  

Boto ani. De la 31 de unită i penitenciare au fost ob inute i date cantitative referitoare la schimbarea regimuluiș ț ț ș  

de  deten ie,  situa ia  disciplinară  i  participarea  persoanelor  private  de  libertate  la  muncă  sau în  programeț ț ș  

culturale, educative, sau de asisten ă psihosocială.ț

Studiul a urmărit  identificarea modului  în care personalul  penitenciar percepe structura actualului  sistem de 

evaluare pentru schimbarea regimului de deten ie, avantajele i dezavantajele repartizării persoanelor privateț ș  

de libertate pe regimuri diferite, dificultatea desfă urării activită ilor i o serie de riscuri asociate cu persoaneleș ț ș  

private de libertate în contextul diferitelor tipuri de regimuri de deten ie. Au fost avute în vedere aspecte legateț  

comportamentele negative ale persoanelor private de libertate,  de ansele lor  de reintegrare socială,  ca iș ș  

aspecte legate de dificultatea i satisfac ia muncii personalului penitenciar. Am încercat să identificăm i o serieș ț ș  

de percep ii referitoare la modul în care regimurile de deten ie mai permisive se asociază cu reducerea riscurilorț ț  

pentru penitenciar i pentru comunitate.ș

Datele studiului arată că regimurile mai permisive de deten ie sunt percepute a oferi condi ii pentru o aplicareț ț  

mai u oară a programelor psiho-socio-educative i  ca incluzând de inu i care respectă în mai mare măsurăș ș ț ț  

ordinele i regulamentele, care au un comportament mai pu in agresiv i anse mai mari de reintegrare socială. ș ț ș ș

În acela i timp însă, regimurile mai permisive sunt percepute a prezenta un risc crescut de evadare i un riscș ș  

crescut de introducere în penitenciar a unor obiecte interzise.

Putem spune astfel  că  sistemul  de  schimbare a  regimului  de  deten ie  a  de inu ilor  este  eficient  în  sensulț ț ț  

diferen ierii persoanelor care au niveluri de agresivitate mai scăzute în mediul penitenciar i cu care se poateț ș  

lucra mai u or i mai eficient, dar acest sistem de clasificare nu este perceput de personalul penitenciar caș ș  

protejând comunitatea de posibile activită i cu caracter infrac ional ale persoanelor private de libertate.ț ț
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II. Metodologie

În cadrul studiului a fost realizat un chestionar constând în 22 de întrebări închise i deschise.ș

Chestionarul a fost transmis către 35 de unită i penitenciare. Nu au fost incluse în studiu penitenciarele spital iț ș  

nici centrele de reeducare pentru minori. Au fost primite chestionare completate de la 33 de penitenciare. 

Au răspuns la chestionar un număr de 379 de membri ai personalului unită ilor penitenciare, dintre care 21 deț  

judecători delega i.ț
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Personal de pază 58%

Personal psiho-socio-educativ 33%

Judecători delega i 6%țNR 3%

Structura e ant ionuluiș
-  categorii de personal -

Personal de execu ie 49%ț

Personal de management 47%

NR 4%

Structura e ant ionuluiș
-  personal de execu ie / management  -ț



Pentru personalul serviciilor asisten ă psihosocială (ofi eri speciali ti psihologi, asisten i sociali i educatori dinț ț ș ț ș  

unită ile penitenciare), la un nivel de încredere de 90%, marginea de eroare este 5,5% .ț

Pentru personalul serviciilor de siguran ă a de inerii de la nivelul unită ilor penitenciare, la un nivel de încredereț ț ț  

de 90%, marginea de eroare este 5,5% .

Pentru judecătorii delega i, la un nivel de încredere de 90%, marginea de eroare este de 11,4%.ț

Prin faptul că în studiu au fost incluse diferite categorii de personal, din aproape toate penitenciarele, de la 

diferite niveluri  de management i  din diferite categorii  profesionale implicate direct în lucrul  cu persoaneleș  

private de libertate i în evaluarea acestora în vederea stabilirii sau schimbării regimului de deten ie, datele deș ț  

mai  jos  prezintă  o  serie  de  percep ii  ale  personalului  penitenciar  legate  de  sistemul  de  evaluare  pentruț  

schimbarea regimului de deten ie, dificultatea desfă urării activită ii i nivelul de risc asociate cu diferite regimuriț ț ț ș  

de deten ie.ț

De asemenea, pentru completarea datelor ob inute prin intermediul chestionarului men ionat mai sus, studiul aț ț  

inclus i 5 vizite înș  penitenciarele Codlea, Târg or, Ploie ti, Gala i i Boto ani.ș ș ț ș ș

În cadrul acestor vizite au fost realizate 16 interviuri i a fost aplicat un chestionar unui număr de 15 membri aiș  

personalului penitenciar pe teme referitoare la procesul de evaluare i rezultatele evaluării pentru repartizareaș  

de inu ilor pe regimurile de deten ie.ț ț ț

Personalul penitenciar care a participat la aceste interviuri sau a completat chestionarul a inclus atât personal 

de execu ie cât i personal de management, atât din serviciile de pază cât i din cele de educa ie i asisten ăț ș ș ț ș ț  

psihosocială, precum i judecători delega i.ș ț

Datele  ob inute  reflectă  percep ii  i  a teptări  ale  personalului  penitenciar  referitoare  la  avantajele  iț ț ș ș ș  

dezavantajele regimurilor de deten ie i  la  procesul de evaluare a de inu ilor  pentru repartizarea în  diferiteț ș ț ț  

regimuri de deten ie.ț

De la  31 de  unită i  penitenciare  au fost  ob inute  i  date  cantitative  referitoare la  schimbarea regimului  deț ț ș  

deten ie, situa ia disciplinară i participarea persoanelor private de libertate la muncă sau în programe culturale,ț ț ș  

educative, sau de asisten ă psihosocială.ț
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III. Percep ii ale personalului penitenciarț

Sunt prezentate în continuare percep iile personalului penitenciar referitoare la unele aspecte legate de:ț

1. structura  sistemului  de evaluare pentru schimbarea regimului  de deten ie (instrumente i  criterii  deț ș  

evaluare, rela ia cu judecătorul delegat i instan a din comunitate)ț ș ț

2. efectele evaluării asupra desfă urării activită ilor în interiorul penitenciaruluiș ț

3. riscurile care apar în rela ia cu comunitatea din afara penitenciaruluiț

De asemenea, este men ionat  i  modul  în care personalul  penitenciar percepe avantajele i  dezavantajeleț ș ș  

introducerii sistemului care repartizează de inu ii în regimuri diferite de deten ie. Aceste opinii ale personaluluiț ț ț  

penitenciar sunt o sinteză a părerilor care au fost înregistrate în urma interviurilor din cele 5 penitenciare în care 

au fost făcute vizitele.

Pe lângă avantajele i dezavantajele care au fost separate clar de personalul penitenciar, apare i o listareș ș  

comparativă  a  unor  domenii  în  care apar  atât  avantaje  cât  i  dezavantaje  care  se completează  unele  peș  

celelalte. Aici sunt i situa ii în care avantajele i dezavantajele se contrazic între ele, arătând că personalulș ț ș  

penitenciar nu are o percep ie unitară.ț

Informa iile ob inute din interviuri sunt inserate cu inten ia de a prezenta detalii care pot fi utile în a comparaț ț ț  

diferitele  regimuri  de  deten ie,  sau  pentru  a  ajuta  la  explicarea  diferitelor  tendin e  înregistrate  în  opiniileț ț  

personalului penitenciar.
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III.1. Percep ii asupra sistemului de evaluare a persoanelorț  

private de libertate pentru schimbarea regimului de deten ieț

Evaluarea persoanelor private de libertate este un element important în procesul de schimbare a regimului de 

deten ie.ț

Prezentăm aici o serie de percep ii ale personalului penitenciar legate de criteriile i instrumentele de evaluareț ș  

folosite, percep ii identificate în urma vizitelor în 5 penitenciare.ț

Evaluarea nevoilor

În ce prive te evaluarea nevoilor, care se face pentru planificarea programelor ce pot fi urmate pe parcursulș  

executării sentin ei, sunt incluse mai jos câteva elemente, a a cum sunt ele percepute de personalul intervievat:ț ș

Instrumente de evaluare Validate Utilitate Surse de informatie

• interviul, există i ghiduri deș  

interviu

• studiul documentelor

• teste psihologice (daca 

psihiologul considera necesar)

• observa iaț

NU Intr-o oarecare 

masura

In mica masura

subiectul

specialistul

instituţii din afara penitenciarului

documentele existente – dosarele de 

penitenciar, informaţiile furnizate de 

Serviciul Probaţiune 

Evaluarea nevoilor este făcută de speciali ti:ș

• supraveghetorul de pe sec ie – prin observa ieț ț

• personalul serviciului de asisten ă psihosocială – prin convorbiri i consiliereț ș

• psihologul – aplică teste psihologice

• asistentul social i educatorul – au instrumente specificeș

Cooperarea cu personalul din comunitate in evaluarea nevoilor

Pentru evaluare de regulă nu se ia legătură cu servicii sociale sau persoane din comunitate.

La evaluare se utilizează si Raportul Probaţiunii (dacă există). Rapoartele presentenţiale sunt puţine i nu existăș  
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o regulă unde sunt ţinute – la dosarul de la evidenţă sau la psihosocial.

Asistentul social,  dacă crede că este necesar (dacă există probleme sociale deosebite – legate de pensie, 

aloca ii, familie, etc.) cere o anchetă socială în comunitate. Această anchetă se face mai frecvent la aresta iiț ț  

preventiv i la de inu ii depu i ini ial.ș ț ț ș ț

A început  a se colabora cu instituţii  din comunitate (Servicii  de Asisten ă Socială,  Direc ia pentru Protecţiaț ț  

Copilului) la pregătirea pentru liberare.

Supervizare

Verificarea evaluărilor făcute de speciali ti este mai mult formală, făcută de superiorii ierarhici i nu amș ș  

identificat o formă de supervizare a speciali tilor care fac evaluarea.ș

Evaluarea pentru schimbarea regimului de detentie

În  evaluarea pentru schimbarea regimului  de deten ie,  în cea mai  mare măsură pare a se ine seama deț ț  

rezultatele participării la activită i i de comportament.ț ș

Conduita  i  eforturile  pentru reintegrare socială  sunt  apreciate  de comisia  pentru  schimbarea regimului  deș  

deten ie pe baza informa iilor oferite de personalul care lucrează direct cu persoana privată de libertate (ex.ț ț  

pentru  comisia  de  schimbare  a  regimului  educatorul  transmite  la  ce  programe i/sau activită i  a  participatș ț  

respectivul de inut, fără a preciza i calificativele pe care le-a ob inutț ș ț 16).

Conduita i eforturile pentru reintegrare socială nu sunt însă evaluate specific de personalul care lucrează directș  

cu persoanele private de libertate.

Evaluările care se fac pe programe i alături de aceste evaluări, observarea comportamentului oferă informa iaș ț  

necesară pentru aprecierea conduitei i eforturilor pentru reintegrare.ș

Factori obligatorii/discretionari în evaluarea pentru schimbarea regimului de deten ieț

• Factori obligatorii:

◦ participarea la programele de muncă

◦ perioada de executat

◦ lipsa sancţiunilor

• Factori discreţionări

◦ Recompensele, vizita i relaţia cu familia nu sunt obligatorii decât la trecerea la regim deschis.ș

◦ Rapoarte  de incident  – nu se fac pe nedrept,  dar  nu se fac rapoarte de incident  pentru toate 

16 inând cont de acest aspect, putem spune că evaluarea pe care o face comisia pentru schimbarea regimului de deten ieȚ ț  
este mai mult una cantitativă i mai pu in calitativă.ș ț
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situatiile in care regulamentul spune ca ar trebui facute. Astfel detinutul este iertat de supraveghetor 

care castiga putere de negociere in relatia cu detinutul in vederea mentineri disciplinei. Nu exista o 

definire clara a masurii  in care supraveghetorul poate ierta anumite fapte. Atunci cand detinutul 

recunoaste fapta si daca nu este recalcitrant i se poate ierta mai mult.

Situa ia disciplinarăț

Din discu iile purtate cu personalul penitenciar putem observa că situa ia disciplinară este unul dintre factoriiț ț  

frecvent men iona i ca evaluând conduita persoanelor private de libertate. Situa ia disciplinară este singurulț ț ț  

factor de evaluare a conduitei care este clară măsurat folosind 2 indicatori: 

• numărul de rapoarte de incident

• numărul de rapoarte de recompensă

Având în  vedere faptul  că  recompensele  i  sanc iunile  par  a fi  singurii  indicatori  clari  ai  comportamentuluiș ț  

persoanei  private  de  libertate,  prezentăm mai  jos  câteva  elemente  legate  de  modul  în  care  acestea  sunt 

stabilite.

Recompense

Recompensele sunt decise în comisia de recompense i se fac la propunerile personalului care lucrează directș  

cu persoanele private de libertate.

Seful de sectie primeste propuneri de recompense de la personalul care desfasoara direct activitatile cu detinutii 

(supraveghetori, puncte de lucru, serviciul psiho-socio-educativ, personalul care insoteste detinutii la instante, 

etc.)

Recompensele sunt propuse atunci când persoana privată de libertate:

• participarea la activită i i programe (educa ie juridică, pregătire pentru liberare, adaptare institu ională)ț ș ț ț

• se ridică peste media participanţilor la activităţi

• face un efort constant la concursuri sau la alte activităţi (ex. la penitenciarul Codlea se acordă 

recompensă persoanei care obţine 80 puncte la concursuri - din 120 maxim - şi minin 5 la fiecare 

concurs

• se clasează la instrucţia şcolară în primii 3

• finalizează un program cu calificativ bun sau foarte bun

• are o participare activa – participa frecvent la activitati (ex. dacă la regim închis, participa la minim 

jumatate din activitatile propuse atunci are dreptul la vizita intima si la vizita la masa)

• îşi asumă responsabilităţi

• ca responsabil de camera a respectat ordinele

• respectă normele (ex. persoana care a fost numita responsabil de camera, daca a indeplinit sarcinile 

care ii reveneau – să mentina ordine, curatenie, respectarea programului – poate fi propusa pentru 

recompense)

• are o buna conduită în afara activităţilor (în camera poate face probleme deşi la munca se poartă bine)
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• are un comportament pro-social (ex. salvează pe cineva de la suicid)

• are o conduita buna (ex. pastreaza curatenia)

• ajuta la controlul altor detinuti

• ajuta cu informatii la descoperirea unor obiecte interzise

Recompensele se acorda pentru participarea la activitati, la cursuri, pentru munca, pentru lucrari de exceptie si 

mai pu in pentru conduita constant pozitiva, respectarea normelor de conduita sau increderea ca nu mai comiteț  

alte infractiuni. Acestea din urma pot restrictiona insa accesul la recompense.

Sanc iuniț

Pedepsele sunt  decise de  comisia  de  disciplină  care  investighează  cazurile  semnalate  de  personalul  care 

lucrează direct cu persoanele private de libertate, cazuri de încălcare a regulamentelor penitenciarului.

Se ine cont de recomandarea psihologului la aplicarea pedepselor pentru persoanele cu probleme psihice.ț

În cea mai mare parte, personalul penitenciar apreciază că regulamentele acoperă toate situa iile în care esteț  

nevoie de a interveni prin sanc iuni.ț

Au fost men ionate următoarele abateri disciplinare pentru care reglementările par a fi insuficiente:ț

• injuraturi la adresa cadrelor (in astfel de situatii instanta nu rezolva mare lucru)

• detinutii acuza personalul de abuzuri care nu au fost savarsite

• detinuti care nu se supun perchezitiei (mai rar)

Pedepsele prevăzute pentru abateri sunt percepute de majoritatea personalului penitenciar intervievat ca fiind 

potrivite:

• Pedepsele se aplica progresiv si sunt adecvate.

• Se men ionează i faptul că pedeapsa cu izolarea este rară i se dă doar pentru atitudini ie ite dinț ș ș ș  

comun.

• Pedepsele care ii afecteaza cel mai mult pe detinuti, si care sunt considerate de ei a fi cele mai grele, 

sunt restrictionarea dreptului la vizite si la pachet.
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Instrumentele de evaluare pentru schimbarea regimului de deten ieț

Cîteva detalii referitoare la instrumentele de evaluare folosite pentru aprecierea bunei conduite i a eforturilorș  

pentru reintegrare socială, a a cum au fost identificate de personalul intervievat în penitenciare sunt prezentateș  

mai jos.

Criteriu Instrumente de evaluare Utilitatea 

instrumentelor de 

evaluare

Surse de informatie

Buna conduita Observatia

Rapoartele de sancţiuni şi recompense

Fi a de eviden ă a numărului de participări laș ț  

activită i (fişa galbena)ț

Fişa de organizare a muncii – pentru 

eviden a zilelor câştigț

In mare masura dosarul de la comisia de 

disciplină 

dosarul de penitenciar

dosarul de asistenta şi 

intervenţie psihosocială

supraveghetor, 

comandantul de sec ieț

şef de tură

persoanele private de 

libertate

Eforturile serioase 

pentru reintegrare 

sociala

Fisele din dosarul de asistenta si consiliere In mare masura dosarul de asistenta şi 

intervenţie

recompensele

dosarul de penitenciar

Rapoarte de sancţiuni şi recompense

Dosarul de evaluare şi intervenţie

Fişele – psihosociale, educative

Fişa de munca

Intr-o oarecare 

masura

Pentru evaluarea comportamentului există un program informatizat în care sunt înregistrate: 

• abateri disciplinare

• recompense

• participarea la activită i de muncă (câte zile reducere din pedeapsă a câ tigat, dacă a refuzat săț ș  

muncească, dacă nu a putut îndeplini sarcinile)

• acordul de a munci

• activită ile la care a participat de inutulț ț

• rezultatele ob inute în activită ile la care participăț ț
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Există instrumente de evaluare ata ate programelor de interven ie psihosocială i se face în aceste programeș ț ș  

evaluare ini ială, intermediară i finală.ț ș

Pentru diagnosticarea psihologică, prin ANP a fost organizat un singur curs acreditat de colegiul psihologilor.

Au fost identificate situa ii în care psihologul din penitenciar a urmat pe cont propriu cursuri de specialitate iț ș  

poate folosi anumite scale de evaluare (ex. scale utilizate pentru evaluare în terapia cognitiv-comportamentală, 

pentru anxietate, depresie, furie). Astfel de scale de evaluare sunt mai potrivite pentru activitatea psihologului 

din penitenciar decât testele proiective, de personalitate sau de inteligen ă.ț

Aceste scale nu sunt validate pe popula ia penitenciară din România.ț

Nu există alte instrumente specifice pentru evaluarea bunei conduite i a eforturilor pentru reintegrarea socială.ș

Pentru  a  rezolva situa iile  dificile  generate  în  practică  de definirea vagă  a  criteriilor  folosite  în  schimbareaț  

regimului de deten ie, comisiile de la nivelul unită ilor penitenciare au încercat să î i instituie propriile interpretăriț ț ș  

i cuantificări mai concrete ale conduitei  i eforturilor pentru reintegrarea socială. Astfel, practica în evaluareaș ș  

persoanelor private de libertate diferă de la o unitate penitenciară la alta. Ca o consecin ă a acestui ț personalul 

intervievat a men ionat i posibilitatea ca persoane private de libertate încadrate într-un regim mai permisiv într-ț ș

un anumit penitenciar, în momentul în care sunt transferate într-un alt penitenciar să nu fie evaluate ca având 

un comportament potrivit regimului respectiv.

La penitenciarul Târg or, pentru evaluarea persoanelor private de libertate se folose te un sistem bazat peș ș  

credite. 

Persoanalul penitenciarului men ionează faptul că persoanele private de libertate ob in credite pentru: ț ț

• prezen a  la  programe  (ex.  programe  pentru  reducerea  comportamentului  agresiv,  prevenireaț  

suicidului, combaterea toxicomaniei). Nu se acordă credite însă pentru rezultatele participării la astfel 

de programe (a a cum men ionează psihologul, ș ț rezultantul este în sine o recompensă)

• rezolvarea temelor pentru „acasă” (se acordă credite de asemenea i pentru alte rezultate similareș  

cum ar  fi  de exemplu ce a  lucrat  persoana respectivă  sau rezumate ale  materialelor  citite  de la 

bibliotecă)

• implicare/participare activă în programe

• conduită  (modul  de  comportare  i  atitudinea  –  ex.  incită  celelalte  de inute,  are  atitudineș ț  

necorespunzătoare, fumează la curs) – acest criteriu este clarificat în mai mică măsură i pare a fiș  

legat de participarea activă la programe

Nu se acordă credite pentru consilierea psihologică.

Există o echipă multidisciplinară care face propuneri pentru recompense. Comisia este formată din:

• 3 comandan i de sec ieț ț

• 1 medic

• 2 psihologi
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• 1 asistent social

• 2 educatori

Comisia discută problemele care apar pe cazuri individuale.

Echipa face propunerile de recompense în func ie de:ț

• numărul de credite ob inute de persoana privată de libertate (la 25 – 30 de credite se acordăț  

recompense)

• op iunile persoanei respective (supliment, ridicarea unei pedepse, vizită, etc.)ț

Echipa se întâlne te de două ori pe săptămână pentru o jumătate de oră (08:30 – 09:00)ș

Studiul pe bază de chestionar ne arată că, în evaluarea pentru schimbarea regimului de deten ie, percep iaț ț  

personalului de penitenciar este în general aceea că folose te o serie de instrumente de evaluare specifice peș  

care le consideră în mare măsură a oferi o imagine a nivelului bunei conduite i eforturilor pentru reintegrare aleș  

persoanelor private de libertate.
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Observăm că  instrumentele  existente  sunt  percepute  ca  oferind  o  mai  bună  apreciere  a  bunei  conduite, 

comparativ cu aprecierea eforturilor serioase pentru reintegrarea socială.

Cu  toate  acestea,  în  majoritatea  cazurilor,  percep ia  este  că  nu  există  o  standardizare  a  respectivelorț  

instrumente la nivelul sistemului penitenciar:
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Criterii de evaluare pentru schimbarea regimului de deten ieț

Din interviurile cu personalul penitenciar am înregistrat următoarele aprecieri referitoare la criteriile de evaluare 

pentru schimbarea regimului de deten ie:ț

AVANTAJE DEZAVANTAJE

Criteriile de evaluare

Criteriile pentru schimbarea regimului de detentie sunt 

bune (inclusiv faptul ca se ia in considerare lungimea 

pedepsei).

• Persoanele cu pedepse scurte beneficiază de 

un regim mai puţin sever

• În regim închis sunt detinute si persoane care 

desi au pedepse mici, din care au executat 

mare parte, nu au un comportament bun.

Criteriile de repartizare pe regimuri nu sunt suficiente.

Nu sunt suficient de riguros stabilite criteriile pentru 

schimbarea regimului.

• Infractori profesionisti (recidivisti) pot ajunge in 

regim semideschis sau deschis pentru ca au o 

pedeapsa mai usoara de executat.

În ce prive te însă criteriile folosite în evaluarea bunei conduite i a eforturilor serioase făcute de persoaneleș ș  

private de libertate pentru reintegrarea socială, studiul pe bază de chestionar ne arată că personalul penitenciar 

apreciază că aceste criterii nu sunt suficient de clar definite în lege sau regulamente.

La întrebarea Care crede i că ar fi cel mai relevant criteriu pentru evaluarea oportunită ii schimbării regimului deț ț  

deten ie?ț  răspunsurile au fost grupate în jurul următoarelor categorii:

• Comportamentul în deten ieț
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bunei conduite i a eforturilor serioase pentru reintegrarea socială?ș



• Eforturile făcute pentru reintegrarea socială, participarea i/sau manifestarea interesului înș  

activită ile psiho-socio-educative i de muncă, atitudinea, motiva ia pentru schimbare,ț ș ț  

finalizarea cu rezultate bune a programelor i activită ilor din planul de interven ieș ț ț  

individualizată, men inerea legăturii cu familiaț

• Disciplina: Respectarea prevederilor legale, a regulamentelor i a ordinelor, situa ia disciplinară,ș ț  

abaterile disciplinare grave, sanc iunile i recompensele primiteț ș

• Frac ia executatăț  din pedeapsă / durata rămasă de executat

• Fapta comisă, gravitatea faptei, antecedentele penale, starea de recidivă

• Alte criterii:

▪ gradul de risc pentru propria persoană, ceilal i de inu i, cadrele uni ă ii i siguran a loculuiț ț ț ț ț ș ț  

de de inereț

▪ adaptarea la mediul carceral

▪ starea de sănătate, inclusiv psihică

▪ asumarea responsabilită ii pentru fapta comisăț

▪ prevenirea recidivei

▪ apartenen a la clanuriț

▪ modul de executare a pedepsei

▪ inteligen a persoanei private de libertateț

▪ aprecierea membrilor comisiei i/sau a persoanelor care lucrează direct cu de inu iiș ț ț

Cifrele de mai sus indică faptul că personalul penitenciar acordă cea mai mare importan ă modului în careț  
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persoanele private de libertate se comportă în penitenciar i eforturilor făcute în activită i care au ca scop o maiș ț  

bună reintegrare socială.

Din informa iile ob inute din interviurile desfă urate cu personalul penitenciar în cadrul vizitelor în penitenciare,ț ț ș  

putem detalia criteriile principale de mai sus astfel:

• Conduita, comportamentul pe timpul detentiei (nu fapta ne intereseaza)

◦ Comportamentul non-agresiv

◦ Situaţia disciplinară (să evite întocmirea rapoartelor de incident, să participe la activităţi pentru 

ridicarea rapoartelor de incident)

◦ Relaţionarea i comunicarea cu cadreleș

◦ Comunicarea i felul în care se persoana privată de libertate se poartă cu alte persoane private deș  

libertate

Ar trebui sa aiba prioritate rapoartele de incident si apoi activitatile la care participa.

• Eforturile serioase pentru reintegrare socială

◦ Manifestarea dorintei de a participa la activitati

◦ Participarea la activitati si la munca

◦ Motiva ia persoanei de a- i schimba modul de via ă infrac ional. În mare măsură se ine seama deț ș ț ț ț  

acest criteriu în sistemul actual (prin faptul că se ia în considerare participarea la programe iș  

terminarea programelor începute)

În prezent se tine seama de fractia executata din pedeapsa si comportament. Ar trebui sa se tina seama 

mai mult de activitati si de frecventa activitatilor.

În cadrul acestor interviuri a fost men ionată i vârsta ca un criteriu care este luat în considerare la schimbareaț ș  

regimului de detentie.
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Rela ia cu judecătorul delegat i instan a din comunitateț ș ț

Personalul penitenciar manifestă în mare măsură încredere în deciziile judecătorului delegat i ale instan ei dinș ț  

comunitate.

În cadrul interviurilor cu personalul penitenciar au fost însă men ionat i faptul că, pț ș entru trecerea la regimuri 

mai permisive mai sunt incheieri ale judecătorului delegat sau ale instan ei din comunitate care nemultumescț  

cadrele, dar sunt cazuri izolate. Este posibil ca detinutii sa conteste in instanta hotararea judecatorului delegat si 

astfel sa ajunga la regim semideschis. Nu toate rapoartele de incident au efect (instanta poate ridica unele 

sanctiuni atunci cand penitenciarul nu poate aduce probe). In conditiile in care judecatorul nu cunoaste situatia 

din penitenciar lafel de bine ca supraveghetorii, acest lucru nu pare corect. 

Datele  statistice  oferite  de  31 de  unită i  penitenciare  referitor  la  2009 arată  un număr relativ  important  deț  

plângeri ale persoanelor private de libertate referitor la stabilirea regimului de deten ie, care sunt acceptate deț  
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deloc 2%în mică măsură  11%

într-o oarecare măsură 32%

în  mare măsură 48%

în foarte mare măsură 7%NR 1%

Considera i că deciziile instan ei din comunitate referitoare la aplicarea pedepselor pentru ț ț
abaterile disciplinare ale persoanelor private de libertate sunt  corecte?

deloc 13%

în mică măsură  13%

într-o oarecare măsură 24%

în  mare măsură 38%

în foarte mare măsură 7%NR 4%

În ce măsură considera i că judecătorul deleget  ine seama de criteriul pe care ț ț
dumneavoastră îl considera i cel mai important  în schimbare regimului de deten ie?ț ț



judecătorul delegat.
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Procedurile pentru schimbarea regimului de detentie – puncte tari iș  

puncte slabe

Din datele culese în cadrul vizitelor în unită ile penitenciare putem lista următoarele puncte tari i puncte stabeț ș  

ale procesului de schimbare a regimului de deten ie, a a cum au fost ele identificate de personalul penitenciar.ț ș

Puncte tari

• după o perioada toţi deţinuţii pot fi evaluaţi şi să-şi schimbe regimul într-unul mai puţin restrictiv

• deţinutul poate să-şi susţină punctul de vedere în faţa comisiei

• este o comisie si nu o persoana care analizeaza trecerea de la un regim la altul. Faptul că există mai 

multe persoane în comisie înseamnă că se pot asculta mai multe puncte de vedere şi se poate lua o 

decizie rezonabilă.

• se cerceteaza bine cauza inainte de schimbarea regimului

• rapoartele de incident sunt luate in seama de comisia de disciplina mai mult ca inainte

• rapoartele de incident sunt judecate corect de comisia de disciplina

• Procesul de schimbare a regimului de deten ie:ț

◦ se axează pe motiva ia în schimbarea comportamentuluiț

◦ ine seama de dorin a de legătură cu mediul de suport (familie)ț ț

◦ ine cont de participarea la activită i i la muncăț ț ș

Puncte slabe

• frecvenţa deasă a analizei la pedepse mari

• procedurile sunt complicate – trebuie scris mult: rapoarte, note explicative, procese verbale, rapoarte 

ale martorilor pentru judecator

• personalul este subdimensionat si se ocupa mai mult de hartii decat de activitati. Personalul existent se 

concentreaza mai mult  pe siguranta detinerii  pentru a nu fi sanctionati pentru deficien e în evidentaț  

detinutilor. La Ploie ti este men ionată insuficien a personalului specializat pentru educa ie i asisten ăș ț ț ț ș ț  

psihosocială (sunt 1 educator i 1 psiholog la 500 de de inu i) în condi iile în care nu to i de inu ii potș ț ț ț ț ț ț  

participa în activită i de muncă (pentru că sunt inap i medical, sau nu au calificările cerute, sau nu existăț ț  

contracte pentru activită i de muncă ) i ar trebui să se implice în activită i socio-educative.ț ș ț

• evaluarea detinutilor este greu de facut. Sunt prea multi detinuti si personal prea putin pentru a putea 

face o evaluare buna in conditiile in care trebuie sa cunosti toate preocuparile si starea de spirit  a 

fiecarui detinut.

• detinutii mai revendicativi sunt cunoscuti mai bine. Exista si detinuti a caror prezenta trece neobservata.
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• decizia 572/2009 a ANP impune nişte reguli care ne pun în dificultate. Judecătorul Delegat în general 

nu ţine cont de ea.

• nu respectăm aceleaşi decizii şi aşteptăm ca Judecătorul Delegat să rezolve probleme în mod legal

• detinutii pot ajunge pe sectia cu regim semideschis si fara a trece prin comisia de individualizare (direct 

printr-o decizie a judecatorului delegat)
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III.2. Percep ii asupra rezultatelor evaluării pentru stabilirea iț ș  

schimbarea regimului de deten ieț

Facilitatea desfă urării activită ilor în penitenciarș ț

Percep ia  personaț lului  penitenciar  este  aceea  că  atât  programele  psiho-socio-educative,  cât  i  regulile  deș  

ordine  i  disciplină  în  interiorul  penitenciarului  pot  fi  aplicate  cu  mai  mare  u urin ă  în  sec iile  cu  regimuriș ș ț ț  

semideschis sau deschis.

Cu toate acestea, la întrebarea referitoare la respectarea orelor de închidere a u ilor spa iilor de deten ei (unș ț ț  

aspect specific legat de men inerea ordinii în penitenciar), răspunsurile arată un raport inversat între regimurileț  

restrictive  i  permisive  fa ă  de  răspunsurile  la  întrebarea  referitoare  la  impunerea  regulilor  i  ordinelor  înș ț ș  

general.
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O astfel de diferen ă ar putea fi explicată prin faptul că, de i există în general o percep ie pozitivă legată deț ș ț  

regimurile mai permisive,  personalul  face fa ă cu mai mare dificultate situa iilor concrete întâlnite în acesteț ț  

regimuri.

Observăm că dificultatea percepută de personal în ce prive te aplicarea programelor i impunerea respectăriiș ș  

regulilor i ordinelor se păstrează în jurul valorilor de mijloc ale scalei, valori care indică o dificultate moderată.ș

Avantajele i dezavantajele repartizării pe diferite regimuri de deten ie, avantaje i dezavantaje identificate înș ț ș  

interviurile cu personalul penitenciar ne dau unele detalii referitoare la situa iile prezentate mai sus.ț

AVANTAJE DEZAVANTAJE

Dificultatea aplicarii programelor

La regim închis este foarte uşor pentru ca deţinuţii sunt 

inu i acolo, iar accesul este uşor.ț ț

La regim semideschis este uşor în condiţiile în care 

persoanele private de libertate nu sunt la muncă.

La regim închis se pot face mai multe grupuri (pe 

camere) pentru lucrul în programe de grup

Este mai u or de lucrat la regim deschis pentru că nuș  

trebuie ca supraveghetorul să deschidă u a de laș  

celulă.

Este mai u or de organizat activită i în comunitate laș ț  

regimuri mai permisive (nu este nevoie de atât de mult 

Este dificil la regim închis din punctul de vedere al 

absen ei spa iilor adecvate i a personalului.ț ț ș

Este mai dificil de lucrat la regim închis pentru că 

supraveghetorul trebuie să deschidă u a de la celulă.ș

Este dificil de lucrat pe camere atunci când în timpul 

unui program un de inut se transferă de la o cameră laț  

alta.

La regim deschis este mai dificil pentru că persoanele 

private de libertate muncesc i nu mai sunt interesateș  

de programe.
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AVANTAJE DEZAVANTAJE

Dificultatea aplicarii programelor

personal de supraveghere): 1 educator i 1ș  

supraveghetor pentru de inu ii de la regimț ț  

semideschis, iar de inu ii de la regim deschis pot ie iț ț ș  

singuri

Este mai u or pentru reprezentan ii comunită ii săș ț ț  

participe la activită ile din penitenciarț

Rela ia dintre persoanele private de libertate i cadreț ș

Personalul este mai puţin  expus la posibilele incidente

Personalul lucreaza mai usor in ce priveste 

comunicarea si relationarea cu detinutii

Trecerea într-un regim mai permisiv dă posibilitatea 

persoanelor private de libertate să socializeze mai bine 

între ele dar şi cu personalul penitenciarului

Persoanele private de libertate repartizate în  regim 

închis şi de maximă siguranţă sunt mai puţin dornice 

de comunicare şi au un comportament mai ostil faţă de 

celelalte persoane private de libertate.

Este mai dificil pentru supraveghetor la regim 

semideschis, cand detinutii ies din camere pentru ca 

“nu poti sa sti ce au in cap”.

Persoanele private de libertate au uneori prea multă 

libertate. De inu ii au dobândit o mai mare libertate înț ț  

rela ia cu cadrele (tind a se purta cu mai pu in respectț ț  

fa ă de autoritate datorită condi iilor pe care le oferăț ț  

regimurile mai permisive pentru dezvoltarea rela iilorț  

între de inu i i personalul penitenciarului) la regimurileț ț ș  

semideschis i deschis.ș
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Riscul de agresivitate în mediul penitenciar 

Listarea avantajelor i dezavantajelor repartizării pe regimuri de deten ie, avantaje i dezavantaje identificate deș ț ș  

personalul penitenciar în cadrul interviurilor, ne oferă câteva detalii referitoare la percep ia personalului privindț  

agresivitatea în mediul penitenciar.

AVANTAJE DEZAVANTAJE

Rela iile între persoanele private de libertateț

Nu apar atat de multe conflicte.

Agresiunile sexuale între persoanele private de 

libertate sunt mult mai rare decât în trecut.

Nu sunt mai putine incidente intre detinuti ca inainte.

Siguran a de ineriiț ț

Se identifică mult mai uşor locaţia persoanelor private 

de libertate cu grad sporit de periculozitate

Personalul penitenciar are mai repede acces la ceea 

ce se întâmplă între persoanele private de libertate:

• Este mai multa siguranta la regim inchis pentru 

ca detinutii sunt inchisi, camere sunt mai mici 

(9 – 12 paturi) si este mai usor de intervenit si 

de discutat in cazul unor incidente. Detinutii 

sunt mai usor de controlat in camere decat in 

mediu deschis. Cand apar certuri sau 

neintelegeri detinutii pot fi pusi in camere 

diferite. 

• Siguranta detinerii se poate asigura in conditii 

mai bune la regim semideschis pentru ca 

personalul are de supravegheat un numar mai 

mic de detinuti.

• Cadrele lucreaza mult mai usor cu detinutii în 

regim deschis pentru ca acestia inteleg altfel 

ce li se cere si respecta ordinele si 

regulamentele.

„Fiii puscariei” iau asupra lor obiecte interzise, fapte 

grave, fac trafic, provoaca dezordini. Astfel de detinuti 

sunt mai greu de controlat daca nu exista o separare a 

regimurilor de detentie. Ei trebuie sa fie separati cand 

sunt scosi la activitati.

De multe ori ajung in regim semideschis detinuti care 

nu au ce cauta acolo. O parte din detinutii care ajung 

in regim semideschis din regim închis mai fac abateri 

disciplinare. Acesti detinuti au avut un alt 

comportament pe sectia inchisa. Se intampla ca in 

regim semideschis (în mai mare masura decât în alte 

regimuri) să ajunga detinuti care nu ar merita:

• detinuti care instiga – Sunt situatii in care se 

stie ca un detinut este vinovat, dar nu exista 

probe pentru ca se foloseste de “sageti” pentru 

a evita rapoartele de pedepsire (ex. pentru 

detinerea unui telefon mobil). Astfel ajung la 

regimuri mai permisive i de inu ii care seș ț ț  

folosesc de „săge i”ț  pentru că este mai dificil 

să fie sanc iona iț ț . Pentru astfel de cazuri sunt 

utile discu iile cu personalul de la pază (careț  

are informa ii relevante).ț  Nu se poate ine însăț  

sub control fenomenul pentru că nu se pot 

discuta toate cazurile în echipa 

multidisciplinară. 

De asemenea, astfel de detinuti pot avea un 

comportament bun fata de cadre si contribuie 

semnificativ la mentinerea ordinii interioare.

• detinuti care au atacat cadrele (vin din alte 

penitenciare unde comisia de schimbare a 

regimului de deten ie este mai permisiva)ț
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AVANTAJE DEZAVANTAJE

La penitenciarul Ploie ti, cea mai mare parte aș  

de inu ilor sunt nerecidivi ti (aproximativ 70%).ț ț ș  

Nerecidivi tii sunt cei mai periculo i în penitenciar.ș ș  

Recidivistul tie cum să trăiască în penitenciar,ș  

cunoa te consecin ele pe care le pot aveaș ț  

comportamentele sale, are un cod al onoarei, nu 

refuză munca, nu evadează, îl respectă pe cel cu 

studii.

Astfel de situatii nu pot fi combatute mai mult de 50% 

in felul in care sunt acum regulamentele si legile.

Riscurile pentru siguranta detinerii sunt mai mari in 

regim deschis. Există situaţii în care persoanele private 

de libertate care au fost selecţionate la regimul semi-

deschis sau regim deschis au produs evenimente 

negative tocmai pentru că regimul le-a permis prea 

multă libertate de mişcare. 

Pentru de inu ii care mai au de executat o perioadăț ț  

lungă de pedeapsă în regim deschis, nu poate exista 

încrederea că ace tia nu vor genera evenimenteș  

nedorite.

Există i persoane care vor să treacă la regimș  

semideschis pentru a- i putea desfă ura activitateaș ș  

infra ională i pentru a se putea întâlni cu alteț ș  

persoane private de libertate care au un comportament 

infrac ional.ț

Unele dintre persoanele private de libertate nu reuşesc 

să facă diferenţa între regimuri, acestea neţinând cont 

că se află într-un regim mult mai uşor, cu mai multe 

posibilităţi, continuă să aibă abateri disciplinare

Agresivitatea între de inu iț ț

La Penitenciarul Codlea, din discu iile cu membri ai personalului putem vedea faptul că la regim închis, de inu iiț ț ț  

au în program 3 ore de plimbare, dar de regula nu fac decat o ora sau o ora si jumatate. Majoritatea detinutilor 

petrec 24 de ore in camera. Din aceasta cauza apar incidente mai mult decat in regimurile semideschis sau 

deschis.

De asemenea, incidentele sunt mai putine si mai putin grave pe sectia de regim semideschis decat pe sectia de 

regim inchis. Detinutii se mai sicaneaza intre ei dar nu au mai aparut incidente grave – batai între de inu i, sauț ț  

incidente in care detinutii sa se taie.

In relatiile dintre detinuti apar incidente legate de “sifoane”, datorii din jocuri de noroc pe tigari, etc.

Percep ia personalului penitenciar este că la regim semideschis nivelul agresivită ii între persoanele private deț ț  

libertate este mai ridicat pentru cei care nu muncesc fa ă de cei care muncesc.ț
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Protectia asigurata detinutilor vulnerabili

Pentru  protec ia  persoanelor  private  de  libertate  vulnerabile  acestea  sunt  cazate  în  camere  de  protec ieț ț  

separate i ies separat la activită i.ș ț

Separarea detinutilor vulnerabili inseamna o munca in plus, dar are avantajul ca previne incidente.

Din punctul  de vedere al  posibilitatilor  de comunicare si  socializare,  separarea nu este buna pentru acesti 

detinuti.

Legat  de protec ia  persoanelor  vulnerabile,  între  opiniile  exprimate de  personalul  penitenciar  am identificatț  

următoarele aspecte negative:

1. Daca  apar  avertizari  in  carnetul  postului,  de  la  socio-educativ,  pentru  a  asigura  o  supraveghere 

deosebita a unor detinuti cu risc de suicid, în regim închis o astfel de supraveghere nu se poate face 

pentru ca detinutul este inchis in camera.

2. Persoanele cu probleme comportamentale primesc sanc iuni disciplinareț

De i opiniile prezentate mai sus sunt în unele situa ii contradictorii, din studiul pe bază de chestionar putemș ț  

vedea că percep ia personalului penitenciar este aceea că regimurile semideschis i deschis se asociază cuț ș  

niveluri  scăzute ale agresivită ii  de inu ilor fa ă de cadre i  a agresivită ii  între de inu i, în timp ce regimurileț ț ț ț ș ț ț ț  

închis i de maximă siguran ă au niveluri ridicate i foarte ridicate ale agresivită ii.ș ț ș ț

Distribu ia rapoartelor de incident (a a cum apare din datele comunicate de 31 de unită i penitenciare pentruț ș ț  

anul 2009), ne arată că percep ia comunicată de personalul penitenciar referitoare la agresivitatea în mediulț  

penitenciar este gre ită cel pu in în ce prive te regimurile închis i semideschis.ș ț ș ș
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Este posibil ca această percep ie să fie influen ată însă de numătul relativ mai mare de rapoarte de recompensăț ț  

care sunt înregistrate în aceste două regimuri.
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Riscuri în rela ia cu comunitateaț

În acela i tiș mp cu o scădere a riscului de agresivitate în mediul penitenciar, observăm că personalul percepe iș  

o cre tere a unor riscuri  în rela ia cu comunitatea. Astfel regimurile mai permisive sunt asociate cu un riscș ț  

crescut de apari ie a unor activită i de tip infrac ional care au legătură cu comunitatea din afara penitenciarului:ț ț ț  

introducerea în penitenciar a unor obiecte interzise i evadarea din penitenciar.ș

Este de men ionat faptul că nivelul riscului în rela ia cu comunitatea este apreciat la valori moderate i scăzuteț ț ș  

pentru regimurile semideschis i deschis i la valori moderate i ridicate pentru regimurile închis i de maximăș ș ș ș  

siguran ă.ț

Introducerea de obiecte interzise

Interviurile din penitenciare ne indică i  ele percep ia personalului  penitenciar că nu sunt mai multe obiecteș ț  

interzise în regim semideschis decat in regim inchis sau în alt tip de regim. Obiecte interzise sunt mai putin 

gasite la regim deschis decat la regim semideschis sau inchis. Obiecte interzise se gasesc in toate regimurile, 

dar la regimurile deschis si semideschis se pot ascunde mai usor. Obiectele interzise sunt mai greu de detectat 

în regim semideschis pentru ca la punctele de lucru din interior se aduc materiale si nu intotdeauna se poate 

verifica totul.

Putem spune că personalul penitenciar consideră că sistemul penitenciar realizează o selec ie i clasificare aț ș  

persoanelor private de libertate care nu ine seama de riscul pe care acestea îl reprezintă pentru comunitate, ciț  

doar de riscul pe care acestea îl reprezintă în mediul penitenciar.

Această percep ie este consistentă cu constatarea că în lista de criterii men ionate de lege i regulamenteleț ț ș  

penitenciare pentru evaluarea de inu ilor nu apare riscul pentru comunitateț ț 17.

Percep ia personalului penitenciar indică faptul că sistemul de evaluare existent nu este eficient în protejareaț  

comunită ii de posibille activită i infrac ionale ale persoanelor private de libertate.ț ț ț

17 O astfel de absen ă pare greu de explicat în dondi iile în care cel pu in evadările persoanelor private de libertate sunt evenimente care auț ț ț  
repercusiuni serioase nu doar asupra personalului penitenciar, a magistra ilor implica i i a imaginii sistemului de justi ie, dar în primul rândț ț ș ț  
asupra comunită ii.ț
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ansele de reintegrare socialăȘ

Din interviurile  cu personalul  penitenciar putem observa că sistemul  de separare a persoanelor  private de 

libertate pe diferite regimuri de deten ie oferă motiva ii importante pentru schimbarea comportamentului, acestaț ț  

fiind unul dintre avantajele importante ale acestui sistem. Avantajele men ionate includ:ț

• Exista constrangeri pentru comportamentul detinutilor – La regim inchis, detinutii sunt mai responsabili 

pentru ca se tem sa treaca la regimul de maxima siguranta in cazul in care au abateri disciplinare. În 

condi iile în care nu toate unită ile penitenciare au toate regimurile de deten ie, schimbarea regimuluiț ț ț  

poate însemna i schimbarea penitenciarului cu unul aflat mai aproape sau mai departe de domiciliulș  

persoanelor  din  comunitate  care  vizitează  i  care  in  legătra  cu  persoana privată  de  libertate  (ex.ș ț  

Penitenciarul Codlea nu are sectii cu regim de maxima siguranta, iar detinutii sunt transferati pentru 

acest regim la alte penitenciare unde pot fi mai greu de vizitat). La regimurile mai permisive persoanele 

private de libertate au o mai mare libertate de mi care, ceea ce le determină să arate cum sunt înș  

realitate.  La regimurile  mai  permisive persoanele  private  de libertate înva ă să fie mai  prudente înț  

atitudinea fa ă de cadre (comportamentul lor poate fi observat mai u or decât atunci când sunt închiseț ș  

în camere).

• Motiveaza persoanele private de libertate să aibă un comportament mai bun (pentru că pot trece într-un 

regim mai permisiv i  pot să ob ină mai multe drepturi)  – Un condamnat la o pedeapsa mare esteș ț  

stimulat  să-şi schimbe comportamentul.  Persoanele private de libertate isi  dau interesul  sa aiba un 

comportament  bun  pentru  ca  urmaresc  sa  ajunga  la  regim  deschis  si  sa  poata  munci  in  afara 

penitenciarului.  Motivează persoana privată  de  libertate  să aibă un comportament  cât  mai  bun,  să 

participe la activităţi ştiind că, în func ie de participarea la programe se ob in recompense care suntț ț  

luate în considerare la schimbarea regimului (pentru repartizarea la un regim mai puţin restrictiv) sau 

liberarea  condi ionată.  Există  recompense  semnificative  pentru  schimbare  (ex.  cea  mai  importantăț  

recompensă pentru femei este vizita la masă pentru că î i pot îmbră i a copiii). Persoanele private deș ț ș  

libertate sunt motivate i de alte drepturi i libertă i de care pot beneficia în regimurile mai permisive (ex.ș ș ț  

posibilitatea de a avea vizită la masă la regim deschis, sau posibilitatea de a ie i mai mult timp dinș  

cameră la regim semideschis, acces la munca în comunitate în regim deschis, la regim semideschis 

detinutii au posibilitatea sa iasa din camera, sunt liberi in interiorul sectiei, pot merge in permisii acasă)

• Persoanele private de libertate colaborează mai u or în activită i socio-educative. Pș ț ersoanele private de 

libertate pot fi atrase mai uşor în programe pentru că participarea la programe contează în schimbarea 

regimului într-unul mai pu in restrictiv care acordă mai multe drepturi i libertă i, unde au libertate deț ș ț  

miscare si de comunicare

• Persoana privată de libertate simte că este important ce face pe durata detenţiei, nu lasă perioada de 

schimbare după detenţie

• Persoanele private de libertate dau dovada de indreptare

• „Nu prea au fost cazuri de detinuti care au ajuns în regim deschis fara sa merite.”

• Este mai usor accesul la munca al persoanelor private de libertate
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• Pot fi respectate mai bine drepturile detinutilor

• Starea bună de spirit a persoanelor private de libertate la regimuri mai permisive 

• Este posibil ca regimul deschis sa aiba avantaje pentru reintegrarea sociala a detinutilor

Ca dezavantaje legate de cre terea anselor de reintegrare socială în actualul sistem de separare pe regimuriș ș  

de deten ie, personalul penitenciar men ionează:ț ț

1. Se amesteca recidivisti cu nerecidivisti

2. Arestul  preventiv este asimilat cu regimul închis, iar de inu ii  de aici nu pot beneficia de avantajeleț ț  

oferite de alte regimuri

În ce prive te ansele de reintegrare socială ale persoanelor private de libertate, studiul pe bază de chestionarș ș  

ne arată că percep ia personalului penitenciar este aceea că aceste anse sunt mai mari pentru persoaneleț ș  

de inute în regimurile semideschis i deschis, dar se păstrează sub valorile de mijloc ale scalei indicând anseț ș ș  

scăzute sau moderate.

Putem adăuga aici i observa ia că, din datele culese în cadrul vizitelor în penitenciare, personalul penitenciarș ț  

are tendin a de a recunoa te riscul de recidivă ca unul dintre criteriile a teptate a avea în viitor un rol importantț ș ș  

în evaluarea persoanelor private de libertate.
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Cu toate  acestea,  din  vizitele  făcute  în  penitenciare,  tendin a  identificată  pare  să  fie  aceea  că  personalulț  

penitenciar nu consideră că în viitor ar putea avea un rol semnificativ în reintegrarea socială a persoanelor 

private de libertate, fapt indicat de a teprarea în general ca riscul de recidivă al persoanelor care se libereazăș  

să rămână acela i.ș
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Dificultatea i satisfac ia muncii personalului penitenciarș ț

Din interviurile cu personalul  penitenciar identificăm opinia că, în urma introducerii  unor regimuri  diferite de 

deten ie aț ctivitatea este mai usor de coordonat si de organizat. Activitatea poate fi organizata si coordonata mai 

clar (mai ales in ce priveste numarul de agenti sau managementul resurselor). Activitatile la regim închis sunt 

usor de organizat pentru ca detinutii nu sunt scosi la munca si sunt alti supraveghetori decat cei de pe sectie 

care duc detinutii la diferite activitati sau la vizita. Activită ile cu persoanele private de libertate sunt mai clar iț ș  

mai bine organizate.

Pe de altă parte, personalul penitenciar men ionează i faptul că:ț ș

1. Dezavantajele care apar asociat cu aplicarea regimurilor de deten ie ţin mai mult de modul în care suntț  

aplicate prevederile legii

2. Sunt situa ii în care structura penitenciarului (arhitectural si organizational) nu permite aplicarea noilorț  

regimuri (ex. la penitenciarul Codlea, detinutii de la regim deschis au solicitat ca usa sectiei sa fie lasata 

deschisa,  dar  acest  lucru nu este posibil  datorita faptului  ca in curte lucreaza detinutii  de la regim 

semideschis).

Ca avantaje i dezavantaje referitor la condi iile de muncă au fost men ionate:ș ț ț

AVANTAJE DEZAVANTAJE

Condi iile de muncăț

Conditiile de munca sunt mai bune:

• Numarul de agenti la acelasi numar de detinuti 

este mai mare la regimuri mai restrictive decat 

al regimuri mai permisive (ex. la penitenciarul 

Codlea,  la  regim  semideschis  sunt  2 

supraveghetori pe sectie)

• supraveghetorii nu mai insotesc detinutii si la 

instante

La  regim  închis  sunt  multe  activitati  pentru 

supraveghetori  i  munca  supraveghetorilor  la  regimș  

închis este grea pentru ca sunt multe activitati de facut 

(detinutii  trebuie  scosi  pentru vizita,  pentru plimbare, 

etc.),  astfel  este  mai  mult  de  alergat  pentru  a 

inchide/deschide usile. Nu pot fi deschise doua usi in 

acelasi  timp.  Dacă  exista  dusmanii  intre  camere, 

detinutii in astfel de cazuri trebuie scosi separat.

Interventia în regim semideschis este mai dificila – ex. 

controlul  inopinat  nu  poate  fi  facut  de  o  singura 

persoana, persoana care face controlul trebuie insotita 

de inca o persoana.

La  regimurile  semideschis  i  deschis  persoaneleș  

private de libertate i cadrele sunt mai mult expuse laș  

bolile cu transmitere aerogenă (ex. TBC).

Din  răspunsurile  personalului  penitenciar  la  chestionar  constatăm i  faptul  că  regimurile  mai  permisive  deș  
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deten ie sunt asociate cu o dificultate redusă i cu o mai mare satisfac ie a muncii.ț ș ț
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IV. A teptări ale personalului penitenciar ș

În cadrul acestui capitol sunt prezentate date culese în cadrul vizitelor în penitenciare. Evaluările cantitative 

făcute aici nu au reprezentativitate pentru întregul personal penitenciar, ci indică doar diferitele tipuri de opinii 

identificate i o tendin ă a acestora pentru personalul penitenciar care a participat la studiu.ș ț

Criterii de adaugat / eliminat în evaluarea pentru schimbarea regimuliu de 

deten ieț

Din vizitele în unită ile penitenciare putem observa că personalul penitenciar se a teaptă să fie adăugate noiț ș  

criterii de schimbare a regimului de deten ie.ț

Comparând situa ia de mai sus cu cea a a teptării referitoare la detalierea criteriilor existente, observăm căț ș  

totu i în mai mare măsură este a teptată detalierea criteriilor existente, decât introducerea unora noi.ș ș

Măsura mare în care este prezentă a teptarea pentru introducerea unor noi criterii poate indica în acest contextș  

lipsa definirii clare a criteriilor existente. 

74

 în mică măsură 13%
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 în mare măsură 60%
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Vor f i adăugate criterii pentru schimbarea regimului de deten ieț



Criteriile propuse se referă la:

• Reintegrarea socială

◦ Sistemul de evaluare ar trebui sa identifice situatiile in care detinutii pot fi repusi in drepturi (nu mai 

sunt un pericol pentru societate)

• Situa ia disciplinarăț

◦ Nu ar trebui sa se tina seama obligatoriu de lipsa rapoartelor de incident

◦ Ar trebui sa se tina seama si de rapoartele de pedepsire ridicate

• Frac ia executată din pedeapsăț

◦ Nu ar trebui sa se tina seama obligatoriu de fractia din pedesapsa si de lipsa rapoartelor de incident

◦ Este necesar a fi introdus criteriul executării obligatorii a unei frac ii din pedeapsă înainte deț  

trecerea la un alt regim

◦ Regimul deschis ar trebui să însemne că de inu ii urmează a se libera în scurt timp, ar trebui săț ț  

facă pregătirea pentru liberare

• Conduită

◦ Respectul faţă de agentul de pe secţie

◦ La stabilirea regimului de detentie ar trebui sa se tina seama si daca in perioada de arest preventiv 

au avut o conduita buna

◦ Un proces de evaluare pentru schimbarea regimului mai flexibil din punctul de vedere al lungimii 

pedepsei: sunt persoane cu pedepse scurte care sunt mai periculoase decât cele cu pedepse lungi

◦ Ar trebui ca liberarea conditionata sa fie facuta doar din regim deschis

Mai sus este doar o listă a diferitelor propuneri înregistrate de la personalul intervievat18.

18 Observăm aici că propunerile în ce prive te criteriile nu reflectă o viziune unitară i, spre exemplu în ce prive te frac ia deș ș ș ț  
pedeapsă, apar chiar păreri contradictorii. Acest lucru poate indica i el faptul că criteriile folosite în prezent nu sunt clarș  
definite.
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Propuneri pentru îmbunătă irea procesului de evaluareț 19

Putem identifica existen a unei a teptări din partea personalului penitenciar pentru o îmbnunătă ire a procesuluiț ș ț  

de evaluare pentru schimbarea regimului de deten ie.ț

Propunerile înregistrate în acest sens se referă la:

• Claritatea criteriilor de evaluare

Criteriile  ar trebui  sa fie  clare.  Este nevoie  de criterii  stricte (ex.  15 recidive),  stabilite  prin  lege,  nu criterii 

generale de tipul comportamentului. Este necesar ca criteriile să fie precizate în lege i nu într-o recomandare aș  

ANP.

Ar fi mai bine că aceste criterii să fie măsurabile (ex. utilizarea unei grile cu punctaj,  să existe un sistem de 

credite i pentru comportamentș ). Am întâlnit membrii ai personalului care consideră că criteriile existente pentru 

schimbarea regimului de deten ie sunt detaliate, iar sistemul informatic oferă datele necesare pentru evaluareț  

pe  criteriile  respective.  Cu  toate  acestea,  consideră  că  este  nevoie  de  criterii  mai  clare  referitoare  la 

comportament i implicarea activă în activită i productive i socio-educative (nu este suficientă „buna conduită”).ș ț ș  

Acestea ar putea u ura munca de evaluare.ș

Personalul penitenciar se a teaptă de altfel în destul de mare măsură la o detaliere a criteriilor de schimbare aș  

regimului de deten ie.ț

19 Observăm că aceste propuneri sunt consistente cu dezavantajele i punctele slabe ale procesului de evaluare identificateș  
mai sus.
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Vor f i adoptate proceduri îmbunătă ite pentruț
evaluarea persoanelor private de libertate



Aceia i lipsă de claritate în definirea criteriilor poate fi indicată i de a teptarea personalului ca factorii obligatoriiș ș ș  

să fie mai mult folosi i în evaluare decât factorii discre ionari.ț ț

• Consultarea persoanelor care lucrează direct cu persoanele private de libertate

In schimbarea regimului de detentie ar trebui tinut seama si de parerea supraveghetorilor care au contact direct 

tot timpul cu detinutii  si  ii  cunosc bine pe detinuti.  Ar trebui  ca si supraveghetorii  sa scrie i  ei in fisele deș  

evaluare  individuala  si  părerea  lor  sa  fie  luat  in  considerare  (ex.  daca  au  fost  incalcari  frecvente  ale 

regulamentului chiar daca nu exista rapoarte de incident).

În  general  a teptările  sunt  ca în  viitor,  părerea personalului  care  lucrează direct  cu persoanele  private  deș  

libertate să fie mai mult luată în considerare. 
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Va f i făcută o detaliere a criteriilor de schimbare a regimului de deten ieț



(În graficul de mai sus, valoarea 0 a fost atribuită a teptării ca părerea respectivei categorii de personal să fieș  

luată în considerare lafel ca în prezent, valoarea maximă a a teptării fiind 1.)ș

De asemenea observăm că se a teaptă ca, în compara ie cu evolu ia măsurii în care părerea personalului deș ț ț  

pază  este  luată  în  considerare,  măsura  în  care  părerea  personalului  serviciilor  de  educa ie  i  asisten ăț ș ț  

psihosocială este luată în considerare să crească mai accentuat.

• Perfec ionarea instrumentelor de evaluareț

Instrumentele psihologice de evaluare care să fie validate

Personalul  penitenciar  se  a teaptă  în  general  ca  în  viitor  să  beneficieze  de  instrumente  de  evaluareș  

îmbunătă ite.ț
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• Integrarea cu serviciile din comunitate

A fost  formulată  propunerea  ca  sistemul  de  evaluare  ar  trebui  sa  faciliteze  conexiunea  cu comunitatea  si 

integrarea in comunitate, sa ofere sanse mai mari de reintegrare si suport dupa liberare.

Cu toate  acestea,  se identifică  în  general  o  a teptare  destul  de  redusă  ca  institu ii  din  comunitate  să fieș ț  

implicate  în  vreun fel  în  evaluarea persoanelor  private  de libertate.  Această  a teprare este  consistentă  cuș  

practica actuală în care penitenciarul nu caută să î i orienteze interven ia în func ie de nevoile comunită ii (înș ț ț ț  

evaluarea nevoilor persoanelor private de libertate nu se culeg sistematic date din comunitate despre situa iaț  

persoanei respective).

• Alte propuneri făcute pentru îmbunătă irea procesului  de evaluare pentru schimbqarea regimului  deț  

deten ie:ț

◦ Criteriile dupa care se face trecerea catre un regim mai permisiv ar trebui sa fie mai drastice. Spre 

exemplu, ar trebui ca trecerea de la regim inchis la semideschis sa fie permisa detinutilor, mai ales 

celor recidivisti, dupa o perioada mai lunga de timp (minim 6 luni ar fi bine), pentru ca ei sa poata 

constientiza mai bine ce inseamna pedeapsa privativa de libertate.

◦ Ar fi nevoie de mai mult timp alocat pentru evaluare

◦ Este nevoie de o evaluare psihologica mai atenta

◦ Evaluarea ar trebui să ofere:

▪ cât mai multe elemente legate de evoluţia acelei persoane într-o perioada timp

▪ o imagine cât mai realistă asupra persoanei

◦ Evaluarea de inu ilor ar trebui să fie făcută măcar la interval de 1 an (6 luni este un timp prea scurtț ț  

pentru  a  putea  face  o  bună  evaluare  –  timpul  este  important  în  evaluarea  evolu ieiț  

comportamentului).

◦ Trecerea la un regim mai restrictiv  ar trebui  sa poata fi  facuta intr-un timp mai scurt  pentru ca 
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În viitor, inst itu iile din comunitate vor f i implicate înț
evaluarea persoanelor private de libertate



detinutul să perceapa imediat pedeapsa pentru comportamentul sau

◦ Prin  modificările  recente  la  legea  de  executare  a  pedepselor  procesul  de  evaluare  pentru 

schimbarea  regimului  de  deten ie  se  simplifică  (din  comisia  de  individualizare  i  schimbare  aț ș  

regimului nu mai fac parte educatorul i psihologul). Procesul ar putea fi simplificat i mai mult dinș ș  

acest punct de vedere – ar fi suficient un singur reprezentant al serviciului socio-educativ.
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D. CONCLUZII

Fa ă  de  principiile  i  standardele  men ionate  în  prima  parte  a  acestei  lucrări,  i  care  sunt  formulate  caț ș ț ș  

recomandări la nivel interna ional, ca i chiar fa ă de cadrul legal din România, inând seama de datele ob inuteț ș ț ț ț  

prin studiul de fa ă, ca i de experien a noastră de în domeniul promovării reformei în sistemul penal, putemț ș ț  

afirma că sistemul penitenciar i societatea românească urmăresc în ac iunea lor practică, în mult prea micăș ț  

măsură reintegrarea socială a persoanelor private de libertate, punând un mai mare accent pe  men inereaț  

izolării de comunitate a persoanelor condamnate penal.

Legea de executare a pedepselor i regulamentul de aplicare al acesteia prevăd desfă urarea unor activită iș ș ț  

care urmăresc  dezvoltarea  acelor  aptitudini  şi  deprinderi  care  să  permită  persoanelor  private  de  libertate 

reintegrarea în viaţa socială, sau care sunt necesare stimulării interesului persoanelor private de libertate de a-

şi asuma responsabilităţi. De asemenea, se afirmă că executarea pedepselor privative de libertate are drept  

scop asistarea persoanelor private de libertate, în vederea reintegrării lor sociale şi a prevenirii săvârşirii de noi  

infracţiuni.

 

Cu toate acestea, sistemul penitenciar i societatea fac prea pu in pentru reintegrarea socială a persoanelorș ț  

private de libertate i nu evaluează riscul săvâr irii de noi infrac iuni la persoanele care a execută o sentin ăș ș ț ț  

privativă de libertate.

Regimurile  mai  permisive  de  deten ei  introduse  prin  legea  de  executare  a  pedepselor  în  2007  sunt  pu inț ț  

dezvoltate i nu sunt încă organizate i administrate în a a fel încât să respecte prevederile legale i să ofereș ș ș ș  

un echilibru recunoscut de penitenciar i comunitate ca satisfăcător între garan iile de siguran ă a de inerii iș ț ț ț ș  

facilită ile pentru reintegrarea socială. Astfel:ț

• criteriile folosite pentru clasificarea de inu ilor în func ie de comportament i  eforturile făcuteț ț ț ș  

pentru reintegrarea socială sunt vagi i ca urmare păstrarea siguran ei de inerii în regimuri deș ț ț  

deten ie mai permisive poate însemna limitarea respectării  drepturilor omului  i  a demnită iiț ș ț  

umane

• nu există o comunicare între serviciile sociale din comunitate i  serviciile de reintegrare dinș  

penitencire în ce prive te evaluarea de inu ilor i  planificarea executării  sentin ei,  planificareș ț ț ș ț  

care trebuie să aibă ca scop reintegrarea socială a persoanei condamnate

• serviciile sociale publice din comunitate (cu excep ia poate a agen iilor pentru ocuparea for eiț ț ț  

de muncă prin intermediul cărora de inu ii  au acces la cursuri de calificare profesională, darț ț  

doar cu 9 luni înainte de liberare) nu se implică în activită i în penitenciar,  activită i care săț ț  
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faciliteze reintegrarea socială a persoanelor private de libertate

• oportunită ile oferite de inu ilor pentru a munci pe perioada deten iei sunt limitateț ț ț ț

• nu există un sistem de servicii de asisten ă post-deten ie care să asigure suport eficient pentruț ț  

reintegrarea socială de inu ilor care se liberează din penitenciareț ț

Datele ob inute referitor la percep iile personalului penitenciar cu privire la evaluarea persoanelor private deț ț  

libertate i schimbarea regimului de deten ie în Romînia, ne arată că:ș ț

• Personalul penitenciar dispune în mare măsură de instrumente de evaluare a de inu ilor pe care leț ț  

consideră adecvate, dar care nu sunt standardizate i nu sunt folosite în mod unitar la nivelul întreguluiș  

sistem penitenciar.

• Regimurile permisive i trecerea persoanelor private de libertate de la regimuri restrictive către regimuriș  

mai permisive este percepută pozitiv de personalul penitenciar fiind asociată cu o cre tere a satisfac ieiș ț  

muncii i cu o scădere a dificultă ii acesteia.ș ț

• Criteriile de evaluare a persoanelor private de libertate pentru stabilirea i  schimbrea regimurilor deș  

deten ie nu sunt suficient de clar precizate în lege i regulamente.ț ș

• În evaluarea pentru schimbarea regimurilor de deten ie, sistemul penitenciar nu ine seama de riscul peț ț  

care  persoanele  private  de  libertate  îl  reprezintă  pentru  comunitate,  ci  doar  de  comportamentul  iș  

ac iunile lor în mediul penitenciar (încurajând reducerea agresivită ii în mediul penitenciar i participareaț ț ș  

la activită i care cresc ansele de reintegrare socială).ț ș

• Studiul pe bază de chestionar indică faptul că personalul penitenciar percepe ca eficient sistemul de 

repartizare a de inu ilor pe diferite regimuri de deten ie. Această eficien ă este însă limitată la aspecteleț ț ț ț  

legate de activită ile din interiorul penitenciarului (cum sunt dificultatea muncii i nivelul agresivită ii), laț ș ț  

ansele  de  reintegrare  socială  a  persoanelor  private  de  libertate  i  nu  are  legătură  cu  protejareaș ș  

comunită ii de riscul ca persoanele private de libertate să desfă oare activită i de tip infrac ional.ț ș ț ț

• Percepţia personalului  penitenciar este aceea că regimurile semideschis  şi  deschis se asociază cu 

niveluri  scăzute  ale  agresivităţii  deţinuţilor  faţă  de  cadre  şi  a  agresivităţii  între  deţinuţi,  în  timp ce 

regimurile închis şi de maximă siguranţă au niveluri ridicate şi foarte ridicate ale agresivităţii. 

• Percepţia personalului  penitenciar este că la regim semideschis nivelul agresivităţii  între persoanele 

private de libertate este mai ridicat pentru cei care nu muncesc faţă de cei care muncesc.

• Distribuţia  rapoartelor  de  incident,  ne  arată  că  percepţia  comunicată  de  personalul  penitenciar 

referitoare la agresivitatea în mediul penitenciar nu reflectă realitatea cel puţin în ce priveşte regimurile 

închis şi semideschis.

• În ce priveşte şansele de reintegrare socială ale persoanelor private de libertate, studiul pe bază de 

chestionar ne arată că percepţia personalului penitenciar este aceea că aceste şanse sunt mai mari 

pentru persoanele deţinute în regimurile semideschis şi deschis, dar se păstrează sub valorile de mijloc 

ale scalei indicând şanse scăzute sau moderate.
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Datele  ob inute  referitor  la  13  sisteme  penitenciare  din  Uniunea  Europeană  care  au  regimuri  de  deten ieț ț  

aplicate  diferen iat  pentru  diferite  categorii  de  de inu i,  ne  arată  că  nivelul  de  formalizare  a  sistemului  deț ț ț  

evaluare a persoanelor private de libertate pentru repartizarea pe diferite regimuri de deten ie este diferit de la oț  

ară la alta. Gama de posiblită i variază de la sisteme în care criteriile i instrumentele de evaluare sunt maiț ț ș  

stricte i clar precizate, până la sisteme în care criteriile sunt în mare parte discre ionare, iar evaluarea este deș ț  

tip clinic, bazându-se pe opinia profesională a persoanelor care realizează această evaluare.

În acest context, sistemul penitenciar din România este unul care se plasează în grupul sistemelor în care 

criteriile de evaluare sunt mai pu in clar precizate.ț

Metodele  i  instrumentele  folosite  în  diferite  sisteme penitenciare  pentru  evaluarea  persoanelor  private  deș  

libertate variază de la interviuri de tip clinic până la teste psihologice.

Este  de  remarcat  faptul  că  nu  doar  ările  din  vestul  Europei,  ci  i  sistemele  penitenciare  ale  ărilor  fosteț ș ț  

comuniste au dezvoltat criterii i instrumente specifice de evaluare a persoanelor private de libertate. Dintreș  

sistemele penitenciare care au dezvoltat un sistem mai structurat de evaluare men ionăm:ț

• Anglia i ara Galilorș Ț

• Cehia

• Estonia

• Lituania

Practica  sistemului  penitenciar  i  a  societă ii  române ti  de  ș ț ș ignorare  a  necesită ii  reintegrării  sociale  aț  

persoanelor condamnate penal i de reducere a riscului de recidivă la întoarcerea în comunitateș , este 

suprapusă peste un cadru legal care prevede posibilită i crescute pentru de inu i de a desfă ura activită iț ț ț ș ț  

în comunitate, dar i criterii vagi pentru acordarea permisiunii de inu ilor de a desfă ura activită i înș ț ț ș ț  

comunitate. 

În opinia noastră, o astfel de combina ie este de natură a ț cre te riscul pentru siguran a comunită ii ș ț ț pentru 

că, de i legea prevede posibilitatea ca persoanele private de libertate încadrate în regimuri mai permisive săș  

poată participa la  diferite activită i  în  comunitate,  criteriile  folosite  petru a clasifica de inu ii  în  regimuri  maiț ț ț  

permisive nu includ i o evaluare a riscului pe care de inutul îl poate prezenta pentru comunitateș ț  (nici pe 

parcursul executării sentin ei i nici înainte de liberare nu se face o evaluare a riscului de recidivă la întoarcereaț ș  

în comunitate), ci cel mult a riscului pentru siguran a din mediul penitenciar (risc care are o relevan ă redusă dinț ț  

perspectiva necesită ii reintegrării sociale a persoanelor condamnate penal).ț
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ANEXA - INSTRUMENTE DE EVALUARE ÎN SISTEME 
PENITENCIARE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

1. Offender Assessment System (OASys) este folosit pentru evaluarea comportamentului infrac ional alț  

de inu ilor de 18 ani ț ț

2. OASys General reoffending Predictor (OGP, pentru infrac iuni fără violen ă)ț ț

3. OASys Violence Predictor (OVP)

4. Spousal Abuse Risk Assessment (SARA) este frecvent folosit pentru persoanele condamnate pentru 

violen ă domestică, evaluează riscul de comportament violent fa ă de partener pe baza unei analizeț ț  

clinice sistemice

5. B-SAFER – versiune adaptată a  SARA

6. Risk Matrix 2000 (RM2000) este folsit pentru a estima probabilitatea riscului de recidivă în infrac iuniț  

sexuale i violente la bărba ii cu un istoric de intrac iuni sexuale – este un instrument static, dar poateș ț ț  

ajuta la determinarea intensită ii tratamentuluiț

7. Structured Assessment of Risk and Need (SARN) – pentru a evalua progresul tratamentului

8. Violence Risk Scale (VRS) – pentru a evalua progresul tratamentului

9. VRS:SO – pentru infrac iuni sexualeț

10. Offender Group Reconviction Scale (OGRS) poate fi folosit pentru a prezice riscul de recidivă

11. WISE-3 sau RAVEN pentru măsurarea inteligen eiț

12. MMPI în cadrul anchetei de personalitate

13. testele RORSCHACH sau TAT ca material proiectiv

14. HCR-20 care evaluează riscul comportamentului violent viitor pe baza unei analize clinice sistemice, la 

de inu ii cu pedepse mari, poate fi folosită pentru a ghida procesul îndelungat de tratamentț ț

15. SVR-20 care evaluează riscul comportamentului violent cu caracter sexual pe baza unei analize clinice 

sistemice

16. VRAG i STATIC-99 care sunt instrumente predictive pentru violen ă i pentru violen a sexuală pe bazaș ț ș ț  

unei analize actuariale

17. SARPO (Evaluarea Generală a Riscurilor i Nevoilor De inu ilor) – include factori statici, dinamici iș ț ț ș  

protectivi, un chestionar de autoevaluare i un plan de tratament în executarea sentin eiș ț

18. Chestionar structurat de evaluare a riscului i nevoilorș

19. Scala de evaluare a recidivei în infrac iuni sexuale STATIC-99ț

20. Lista de screening pentru psihopatie PCL:SV
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21. Evaluarea variabilelor specificate in Protocolul de Clasificare si Planificare (PCD).

22. Raportul de evaluare a învoirilor de care a beneficiat ( VPD)

23. Scala de evaluare a riscului de evadare (TVR)

24. Chestionare de tehnici de control si de gelozie, Scala QMI (partener) – pentru violen a de genț

25. Chestionar privind consumul de alcool si droguri

26. Scala de personalitate borderline McClean (BPD)

27. Scala Levenson pentru psihopatie

28. Scala de comportamente si emotii AQ (Agression Questionnaire)

29. Scala STAXI

30. Scala de impulsivitate Barratt

31. Chestionarele EPAS si EPAS-A/V – pentru agresorii sexuali

32. Scala Addiction Severity Index (ASI)

33. STABLE/ACUTE – pentru infrac iuni sexualeț

34. PCL-R – pentru infrac iuni cu violen ă, la de inu ii cu pedepse mari, poate fi folosită pentru a ghidaț ț ț ț  

procesul îndelungat de tratament

35. Instrumente psihometrice pot fi folosite la cei care urmează un tratament de interven ieț
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